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Voorwoord 
 

Hierdie onderrigboek is bedoel om opgroeiende en volwasse 
gelowiges te help om in hulle wese deur die Christus-misterie in besit 
geneem te word. Die Christelike waarheid is, volgens Ortodokse insig, 
immers nie in die eerste plek 'n verstandelike bouwerk nie, kom ook nie in 
die eerste plek tot uitdrukking in sedelesse nie, maar word in die diepste 
wese daarvan in die eerste plek verwerf in die sakramentele vereniging met 
Christus deur die Heilige Gees; in die doop, mirresalwing, eucharistie, 
kerklike gebed en die ander misteries (sakramente) van die Kerk. Daarom 
is die woord in die brief aan die Kolossense "Christus onder julle" vir ons 
'n samevatting van die hele heilsmisterie. 
 
 Wat wil wat daarop volg: "die hoop van die heerlikheid" dan sê? 
Deur hier van hoop te praat, word nie troostend na 'n verre toekoms verwys 
nie. Dit is veeleer te vergelyk met 'n verwagtende vrou: Die kind is al daar, 
al is dit nog in die moederskoot verberg. Op dieselfde manier is ons "hoop 
van die heerlikheid" nou al 'n werklike deelhê aan God se skoonheid, 
goedheid, mag, luister en onverganklikheid deur verbonde te wees met 
Christus, wat in ons woon. Daarom beteken "Ortodoksie" in die eerste plek 
en bo alles die "ware verheerliking van God" in 'n bely en 'n loof van die 
verborge aanwesige heerlikheid van God. Ons roeping is om daarin te 
groei, sodat ons in die Lig van Christus die aangesig van God mag 
aanskou. Want hierdie deelhê aan God se heerlikheid – ons teosis –is die 
"hoop van die heerlikheid" wat aan ons beloof is. In hierdie boek hoop ons 
om dit in die verskillende fasette daarvan duidelik te maak. 
 
 Ons uitleg volg die geloofsbelydenis wat Ortodokse Christene by 
die Doop, die vier van die Eucharistie en die daaglikse kerklike oggend- en 
aandgebed lofprysend bid. By die uiteensetting van die geloofswaarhede 
word ook die fees- en vastye van die kerklike jaar in oënskou geneem, 
omdat die lig van die enkelvoudige Christus-misterie daarin soos sonlig in 
'n veelkleurige reënboog uiteenval. 
 
 Dit sal 'n mens miskien opval dat ons by ons betoog, ten opsigte 
van ander Christelike geloofsoortuigings, die grense van die Ortodokse 
teologie en spiritualiteit skerp omlyn het en duidelike grense afgebaken het. 
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Dit is so weens die oortuiging dat groei in die Christelike geloof en lewe, 
net soos 'n egte ekumeniese gesprek, net moontlik is waar die verskille nie 
verdoesel en van die tafel afgevee word nie, maar duidelik voor oë gestel 
word. Daarom hoop ons om met hierdie boek tog ook die ekumeniese 
strewe te dien, deurdat dit, as dit in Christus gegrond is, verplig is om die 
volle waarheid te soek.  
 

Düsseldorf, op die Fees van die Verheerliking van die Here, 1982. 
Aartspriester Sergius Heitz 

 
Voorwoord van die Nederlandse Vertaler 

 
 By die vertaling (in Nederlands) is gestreef na 'n weergawe wat so 
getrou moontlik aan die oorspronklike teks is, maar daar is uiteraard 
rekening gehou met die Ortodoksie soos wat dit in Nederland leef: Die 
vertalings wat hier gebruik word, is benut vir die illustrerende verwysings; 
die uitleg is soms ietwat aangepas by die situasie in Nederland. 
 
 In die weergawe van Griekse woorde in gewone skrif, is die 
spelling van die skrywer gevolg, sodat daar bv. trisaghion staan, waar in 'n 
Nederlandse boek trisagion geskryf sou wees, volgens die moderne Griekse 
gebruik om die geaspireerde h nie meer uit te spreek nie. Soms is die 
spelling aangepas by Nederlandse gebruike. 
 
 Derglike kleinighede doen uiteraard nie afbreuk aan die waarde 
van hierdie boek nie, soos wat dit nou tot ons vreugde in Nederlands 
verskyn. Dit sal van veel nut wees vir 'n juiste begrip van die fundamentele 
waardes van die Ortodoksie en ook vir die verstaan van die gebruiklike 
aanduidings wat daarin verskyn wat ontleen is aan Slawies, Grieks of 
Latyn. Bowendien is dit van nut as naslaanwerk vir belangrike oomblikke 
uit die Kerkgeskiedenis. Deur die "Gründlichkeit" van die samestelling 
daarvan sal dit op baie vrae 'n antwoord kan gee. 
 

Die Klooster van Sint Jan die Doper 
                                                Den Haag 
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Voorwoord by die Afrikaanse vertaling 
 

 Die vertaling van vader Sergius se kategismus uit Nederlands, 
bring mee dat Afrikaanssprekendes nou vir die eerste keer 'n uiteensetting 
van die grondwaarhede van die Ortodoksie in Afrikaans tot hul beskikking 
het. Wat hierdie boek so besonder maak, is dat die Christelike waarhede 
van die Ortodokse Kerk hierin duidelik na vore kom sonder om te verval in 
polemiese stellings. Hierin sal die leser dan ook gou agterkom dat die 
Ortodoksie hoegenaamd nie fundamentalisties is nie, hoewel dit tog 
onbeskaamd fundamenteel is: Die grondwaarhede van die Ortodoks-
Christelike Kerk word onbeskaamd weergegee as die geloof en leer wat 
ons van die Apostels ontvang het en wat die sewe Ekumeniese Konsilies 
bevestig en bekragtig het as ewige waarhede omtrent ons mensliewende 
God en Sy verlossingsplan.  
 
 Mag hierdie boek 'n seën wees vir baie. 
 

Die Afrikaanse Ortodokse Gemeenskap 
van die Heilige Johannes die Doper 

Kaapstad 
Mei 2001 
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DIE LITURGIE BEGIN MET DIE WOORDE:  

 
"Geseënd is die Koninkryk van die Vader en van die Seun en van 
die Heilige Gees; nou en altyd en tot in ewigheid. Amen." Ook 
hoor ons telkens tydens ons kerkdienste die uitroep: "Eer aan die 
Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en tot 
in ewigheid. Amen." 

 
1. Waarom roep ons God aan as Vader, as Seun en as 

Heilige Gees, en praat ons van Sy Drie-eenheid? 
 
God is die Een Skepper en Heer van die hele wêreld. Net soos ons bely ook 
die Jode en die Moslems Hom as die Een God. Maar vir ons Christene het 
God Hom nie net geopenbaar as Skepper en Heer in geskiedenis en Woord 
nie: In Christus het Hy mens geword, het Hy op aarde geleef, is Hy 
gekruisig, het Hy opgestaan en na die hemel opgevaar, waar Hy heers aan 
die regterkant van die Vader totdat Hy weer kom om die lewendes en die 
dooies te oordeel. En na die Hemelvaart van Christus het God weer 'n keer 
in die Heilige Gees na ons gekom, om by ons te bly, in Sy Kerk 
teenwoordig te wees en die gelowiges te heilig. Dus het ons in die Kerk 
kontak met God as Vader, as Verlosser Jesus Christus en as Heilige Gees. 
Drie maal kom God ons as Persoon tegemoet en tog is Hy nie drie in Sy 
Wese nie, maar net één. In die Johannes-Evangelie het Jesus Christus, in 
die Afskeidsrede aan Sy dissipels, ondubbelsinnig Sy eenheid met die 
Vader bely en beloof om die Heilige Gees te stuur om die dissipels met 
Hom en die Vader te verenig. En afgesien van die eenheid in wese van die 
Vader, Seun en Heilige Gees, is hierdie Drie tog in hul persoonlike 
Drieheid ewe ewig: die Vader as die Oorsprong, die Seun as die Woord 
(die Logos) en die Heilige Gees as die Leweskenker. Dit is egter die 
diepste misterie van ons geloof: - ons beperkte verstand kan dit nie begryp 
– dat God in Sy Wese die een almagtige Heer is, en ons tog in drie Persone 
(hipostases), Vader, Seun en Heilige Gees, in liefde tegemoet tree nie. 
 
Bybelse Bronne: Deut. 6:4, Mal 2:10, Mt. 28:18-20, Joh. 1:1-5 en 10-30, 
Joh. 14:16-26, Joh. 17:21-24, 1 Kor. 8:6, 1 Kor. 12:11, 2 Kor. 3:17-18, 2 
Kor. 13:13. 
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N.B. Daarom besing ons in ons kerkdienste keer op keer die goddelike 
Drieheid in Eenheid, soos wat voorkom in 'n tropaar (strofe) wat aansluit 
by die Drie-eenheidskanon in die Mesoniktikon: 1) 

"Waardig is dit en waaragtig om die allergoddelikste Drie-eenheid 
te besing: die beginlose Vader, die Skepper van die heelal; die 
mede-beginlose Logos, voor die eeue uit die Vader gebore; en die 
Heilige Gees. wat buite tyd van die Vader uitgaan." 

 
2. Wat beteken dit dat ons God as die Een  

God en Heer bely? 
 
Dit beteken dat God alleen ons en ons wêreld lewe, vrede, vryheid en geluk 
skenk en dat ons dit net by Hom moet soek en kan vind. Want dit waarop 
ons vertrou en waardeur ons ons laat lei, is ons God. Toe Moses op die 
berg Sinai die tafels van die Wet in ontvangs geneem het, het die gewag vir 
die volk Israel darem baie lank gevoel. Hulle het toe 'n goue kalf gemaak 
en dit dansend vereer, waardeur hulle die toorn van God oor dié 
afgodediens oor hulle afgeroep het. Ook vir ons kan plesier of geld of 
gesondheid of werk of sukses 'n goue kalf word, waarom alles draai en 
waarvoor ons God vergeet en Sy toorn wek. Israel het na sy boete van God 
nie alleen die Dekaloog (die Tien Gebooie) ontvang nie, maar ook sy 
belydenis in die woorde: "Hoor, Israel, die Here onse God is 'n enige Here. 
Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele 
siel en met al jou krag." (Deut. 6:4-5) God as God vereer beteken vir Israel 
voortaan om hierdie belydenis ernstig op te neem. Ook vir ons Christene 
het dit as eerste gebod volle geldigheid behou, soos die Heer Self in die 
twisgesprek met die Fariseërs duidelik gemaak het. Maar in die Bergrede 
het Hy selfs verder gegaan en ons heel konkreet teen dié afgode gewaarsku 
wat ons die maklikste verlei: "Moenie vir julle skatte bymekaar maak op 
die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; 
maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes 
verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, 
daar sal julle hart ook wees. (Mat. 6:19-21) Dit beteken nie dat dit vir ons 
verbode is om aardse goedere te gebruik en daarvan te geniet nie. Maar ons 
moet onsself nie daarin verloor nie, en ons ook nie daardeur laat beheer nie, 
maar ons moet besef: "Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo 
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af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of 
skaduwee van omkering is nie." Jak. 1:17-18) 
 
Bybelse bronne: Ex. 32:1-35, Ex. 20:2-3, Deut. 6:4, Mk. 12:28-34, Mt. 
6:19-21, Lk. 12:13-21, Jak. 1:17-18. 
 
N.B. In die Aandkanon voor die deelneem aan die alreine Liggaam en die 
kosbare Bloed van Christus, bid ons: 2)  
 

"Skenker van die lig en Skepper van die tye, Heer, lei ons in die lig 
van u Gebooie. Want buiten U ken ons geen ander God nie." 
 

3. Wat beteken dit dat ons God as Vader aanroep? 
 
God ontmoet ons deur Christus nie as 'n ondeurgrondelike noodlotsmag 
nie, maar as 'n Persoon wat ons liefhet, ons wil hê en by ons ingaan. God is 
"Vader" in die eerste plek as die grondlose oorsprong van die goddelike 
syn, waaraan ook ons ons bestaan te danke het. In Jesus Christus is Hy 
egter ook "onse" Vader, wat ons liefhet, ons verlos uit ons vervreemding 
van Hom en ons wil laat deel aan Sy Ryk, Sy goedheid en Sy heerlikheid. 
 
Bybelse bronne: Lk. 15:11-32, Joh. 17:1-6, Mt. 6:5-15. 
 
N.B. Jesus Christus het Sy dissipels geleer om God as Vader aan te roep en 
te sê: 
 

"Onse Vader, wat in die hemel is, laat u Koninkryk kom, laat u wil 
geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons 
vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons 
ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, 
maar verlos ons van die bose. Amen." 

 
4. As ons God dan so saam aanroep en bely, het dit 

dan ook gevolge vir ons gesamentlike lewe met 
mekaar? 
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Uiteraard. Want ons bely daarmee tegelykertyd dat ons almal ten 
opsigte van mekaar broers en susters is, almal eweseer God se 
geliefde kinders, en dat ons dus nie mekaar se vyande kan wees, as 
ons Sy liefde nie wil verspeel nie. 

 
Bybelse bronne: Mt. 18:21-35, Mt. 24:45-51, Lk. 6:27-38, Joh. 13:34-35. 
 
N.B. In die Bergrede het die Heer Sy dissipels geleer:  
 

"Julle moet julle vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, 
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; 
want Hy laat Sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën 
op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir 
julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook 
dieselfde nie? En as julle net jul broeders groet, wat besonders 
doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan 
volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is." 

 
5. Wat beteken dit dat ons God aanroep as Seun? 
 

Met "Seun" dui ons Christus self aan. Hy is ewe beginloos as die Vader en 
as volkome ewebeeld (ikoon) en ewige Woord (Logos) het Hy in die Vader 
Sy tydlose oorsprong, sonder om van Hom geskei te wees. Ook dit is 'n 
misterie wat ons voorstellingsvermoë en ons logika te bowe gaan. Die 
godheid van Christus word vir ons slegs sigbaar, omdat "toe die volheid 
van die tyd gekom het" (Gal. 4:4) Hy Hom in die moederskoot van die 
Maagd Maria met ons menslike natuur verbind het, en die ewige Seun van 
God en Logos ter wille van ons op hierdie wyse mens geword het, sonder 
om Homself te verander en sonder om op te hou om God te wees.  
 
Bybelse bronne: Joh. 1:1-14, Gal. 4:4-5, Joh. 3:16, Fil. 2:6-11. 
 
N.B. Dié misterie besing ons in die Liturgie, na die Tweede Antifoon met 
die gesang wat waarskynlik kort voor 535 deur keiser Justinianus gedig is: 
4)  
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"Eniggebore Seun en Woord van God, U wat onsterflik is, het U 
verwerdig om ter wille van ons verlossing uit die heilige Moeder 
van God en altydmaagd Maria vlees te word; U het sonder 
verandering Mens geword en is gekruisig; en het die dood met die 
dood vertrap. U is een van die Heilige Drie-eenheid, wat met die 
Vader en die Heilige Gees verheerlik word. O Christus ons God, 
red ons." 

 
6. Waarom praat ons met betrekking tot die beginlose 

oorsprong van die Seun in die Vader van 'n 
onoplosbare misterie? 

 
Omdat ons die geloofswaarheid waarom dit hier gaan, nie sommer deur 
middel van verstandelike, logiese nadenke kan inneem of navors of selfs 
net begryp nie. Ons staan eerder hier voor 'n ondeurdringbare duisternis: 
die onmoontlikheid om God te begryp. Hier kan alleen God Self ons deur 
die Heilige Gees bewaar van dwaalweë en met sekerheid lei. Daarom het 
Jesus Christus aan Sy dissipels die Heilige Gees beloof, wat hulle in die 
volheid van die waarheid sou lei: die volheid van 'n waarheid wat ver bo 
ons menslike verstand gaan. Hierdie Gees, wat deur die Heer ook Trooster 
(Parakleet, Bystand) genoem is, is op Pinkster oor die Apostels uitgestort 
en leef nou in die Kerk in haar kerkdienste en gebede, haar geloofstradisie, 
haar uitleg van die Heilige Skrif, haar verkondiging en haar Misteries 
(Sakramente). Hierdie Gees is die nalatenskap en gawe van Christus aan 
hulle wat aan Hom behoort en lei almal "wat ore het om te hoor" (Mk. 4:9-
20), d.w.s. hulle wat in die Kerk oop is vir die Woord van God. Hy wat 
egter probeer om met sy eie verstand en op eie krag tot kennis van God te 
kom, verval in ketterye (eie menings, dwaalleringe). 
 

Tussenvraag: Op die Sondag voor Pinkster, waar die 
Vaders van die Eerste Ekumeniese Konsilie van Nicea 
(325) gedenk word, word daar in die tekste vir Vespers 
en Mette dikwels melding gemaak van die kettery van 
Arius. Waaroor gaan dit? 

 
Arius was aan die begin van die vierde eeu 'n priester in Alexandrië. Uit die 
Christelike belydenis dat Jesus die Seun van God is, het hy logies 
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konsekwent tot die gevolgtrekking gekom dat die Seun Christus in 'n 
stadium, 'n eindelose tyd gelede, uit die Vader moes ontstaan het en dat 
daar dus 'n tyd moes gewees het waarin Hy nog nie bestaan het nie. Deur 
hierdie logika het Arius Christus egter 'n geskape wese gemaak en Sy 
Godheid bestry. Hy het die misterie dat Christus tegelyk God en mens is 
uiteengeskeur en verkondig dat Jesus Christus maar net 'n mens was, al was 
dit dan die edelste, beste, mees verhewe, goddelike mens, 'n voorbeeld vir 
ons almal. Hierdie leer, die Arianisme, is deur die Vaders van die Eerste 
Ekumeniese Konsilie van Nicea in 325 as kettery veroordeel. Want as God 
in Jesus Christus Hom nie Self met ons blinde en beperkte natuur verbind 
het nie, kan ons op geen enkele manier aan ons onwetendheid, blindheid, 
beperktheid en verkeerdheid ontkom nie. Daarom verbind die Kerk aan die 
naam van Arius die waarskuwing aan die gelowiges dat 'n mens nie moet 
probeer om die goddelike misterie in Christus op te los nie. 
 
Bybelse bronne: Joh. 16:12-15, 1 Kor. 2:1-16. 
 
N.B. Aan die begin van die tweede deel van die Liturgie, voor die 
eucharistiese gawes na die Heilige Tafel (die Altaar) gedra word, sing die 
koor die gesang wat die Gerubslied genoem word: 5) 
 

"Laat ons, wat die Gerubim op mistieke wyse verteenwoordig, en 
die lewegewende Drie-eenheid die driemaal-heilige loflied toesing, 
alle aardse sorge tersyde stel." 

 
Ons moet daarby in gedagte hou dat, net soos wat die hemelse magte nie 
daarna streef om God met hul verstand te deurgrond nie, maar Hom 
aanbiddend dien, ook ons daartoe geroep is om die misterie van God 
aanbiddend te vereer en ons op dié manier te laat opneem in die 
heilsgebeure wat ons moet omvorm. Ons ondervind daarby stellig dat ons 
ons teen die begrensdheid van ons verstand vasloop. Miskien sou dit help 
as ons in gedagte hou dat 'n verstand wat sy grense nie ken nie en nie 
daarmee rekening hou nie, blind en dom is. Arius het die grense van die 
verstand oorskrei en het daardeur van die Ortodokse geloof afgewyk. Sodat 
dit nie ook met ons gebeur nie, bid ons aan die begin van ons kerklike 
onderrig, ons onderwys, ons kongresse, ons gemeentelike byeenkomste, net 
soos ook aan die begin van die Offisie van die Getye: 6) 
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"Hemelse Koning, Trooster, Gees van die waarheid, oral 
teenwoordig en in alles, Skatkis van seëninge en Gewer van Lewe: 
kom woon in ons; suiwer ons van alle onreinheid en red ons siele, 
o Goeie." 

 
7. Wat beteken dit dat ons God aanroep as Heilige 

Gees? 
 
Die Heilige Gees is God op dieselfde wyse as wat die Vader en die Seun 
God is, één in wese met Hom, oneindig en ewig. Net soos die Seun het ook 
die Heilige Gees Sy beginlose oorsprong in die Vader, van Wie Hy in 
ewigheid uitgaan, sonder om Hom van Hom te skei. Ook Hy is Persoon 
(hipostase) en omdat Hy ons as persoon tegemoetkom, ontvang ons van 
Hom ons eie persoonwees, ons volle persoonlike vryheid. Hy is die krag 
(dinamis) van die liefde en van die lewe. Nadat Jesus Christus Sy 
verlossingswerk op aarde volbring het, en as opgestane Heer na die Vader 
in die hemel teruggekeer het, het Hy vir Sy dissipels, en deur hulle, vir die 
hele Kerk, die Heilige Gees gestuur, sodat die Gees Sy werk onder hulle 
sou voltooi: hulle sou reinig, heilig, met Hom verenig en hulle so deel sou 
gee aan die ewige Lewe. Die werk van die Heilige Gees beteken vir ons 
dus dat God nie in Sy oneindige ver wees, verborgenheid en 
onbereikbaarheid bly nie, maar ons steeds opnuut in die Kerk opsoek en 
Hom met ons verenig. 
 
Bybelse bronne: Lk. 24:49, Hand. 1:8, Hand. 2:1-4, 14-24, 33, 38, Hand. 
8:14-17, Rom. 8:9-17. 
 
N.B. In die Vespers van Pinkstersondag sing ons voor die groot 
Knielgebede die "Here, ek roep U aan"-stige: 7) 
 

"Die Heilige Gees was, en is, en sal immer wees, sonder begin en 
sonder einde: altyd die gelyke van die Vader en die Seun; Lewe en 
leweskenkend; Lig en liggewend; goed in Homself en bron van 
goedheid. Want deur Hom word die Vader geken, en die Seun 
verheerlik; en word aan die mens bekend gemaak: as die een Mag 
en die een Wesenheid: die aanbidde Heilige Drie-eenheid." 



 16 

 
8. Ons sê in die geloofsbelydenis van die Heilige Gees 

dat Hy van die Vader uitgaan. In die Rooms-
Katolieke Kerk en in Protestantse kerke word egter 
gesê en geleer dat die Heilige Gees uitgaan van die 
Vader én van die Seun (Latyn: filioque ="en uit die 
Seun"). Hoe het hierdie teenstelling ontstaan en wat 
moet ons daarvan dink? 

 
Die geloofsbelydenis soos ons dit bely en leer, is in 381 by die Tweede 
Ekumeniese Konsilie in Konstantinopel opgestel en deur die Ortodokse 
Kerke van die Ooste en van die Weste aanvaar. Ook in die Latynse Kerk 
was die belydenis in hierdie vorm dus eeuelank van krag. Eers in die 
tweede helfte van die agste eeu het daar in Frankryk 'n stryd ontstaan oor 'n 
nuwe praktyk. Dit het daarop neergekom dat wanneer daar gesê word: "Ek 
glo  .... in die Heilige Gees ....   wat uitgaan van die Vader," party mense 'n 
toevoeging gemaak het sodat dit geword het: "Ek glo  .... in die Heilige 
Gees  .... wat uitgaan van die Vader en die Seun." Hierdie toevoeging is die 
sogenaamde "filioque" ("en uit die Seun") wat uit die voorheen Ariaanse 
Spaanse Wes-Gotekerk afkomstig was en wat die Godheid van Christus 
moes vaslê. Vanaf 767 het hierdie weergawe van die geloofsbelydenis in 
Frankryk versprei en daar algemene instemming gevind. Toe die nuwe 
Frankiese gebruike egter buite die land aanstoot wek, is dit in 809 op 'n 
landsinode in Aken deur Karel die Grote vir die Frankiese Kerk verpligtend 
gemaak, omdat die hofteoloë van Karel van mening was dat hulle dit met 
aanhalings uit die geskrifte van Augustinus teologies kon regverdig. Pous 
Leo III het destyds die eiemagtige verandering van die ekumeniese 
geloofsbelydenis deur Karel se landsinode afgekeur. Hy het in die Sint 
Petruskerk in Rome twee silwer plate met die onveranderde teks van die 
geloofsbelydenis laat opstel. Eers in 1014, toe betrekkinge tussen Rome en 
die Ooste, as gevolg van die politieke verhoudings, versleg het en die Pous 
totaal op die Frankiese heerser aangewese was, het ook die "filioque", saam 
met ander Frankiese elemente, die Roomse Liturgie binnegedring. 
 
 In teenstelling met die Pouse uit die Karoliniese tyd, het die 
Ortodokse Kerk die "filioque" verwerp, nie alleen omdat dit deur Frankiese 
sinodes eiemagtig in die ekumeniese belydenis ingevoeg is nie, maar in die 
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eerste plek om teologiese redes. Want deur hierdie toevoeging word die 
beginlose oorsprong van die Heilige Gees in die Vader op onjuiste wyse 
gelykgestel aan die stuur van die Heilige Gees in die wêreld deur die Vader 
en die Seun sedert Pinkster. Dit het 'n tweevoudige gevolg: Ten eerste word 
die Heilige Gees as Hipostase (Persoon) daardeur nie ernstig opgeneem 
nie. Dit is geen toeval nie dat die Gees tydens die Middeleeue in die Weste 
in waarde gedaal het tot 'n wese met magiese kragte. Ten tweede word die 
onderskeidingskenmerke van die goddelike hipostases verdoesel. Want net 
die Vader alleen is die oorsprong van die goddelike Syn; as ook die Seun 
die oorsprong van die goddelike Syn sou wees, sou daar geen rede meer 
wees om die Vader vader te noem nie.  
 
 'n Mens moet egter toegee dat ook in Westerse Kerke wat die 
"filioque" bely, sommige teoloë op die ortodokse manier die stuur van die 
Gees in die wêreld onderskei van Sy beginlose oorsprong in die Vader 
(soos bv. Johannes Calvyn). Verder blyk dit dat baie gelowiges van hierdie 
kerke, as 'n mens hulle uitdruklik vra om die "filioque" uit te lê, die uitgaan 
van die Gees uit die Vader in verband bring met die vraag na die beginlose 
oorsprong van die Vader, en die uitgaan van die Gees uit die Seun in 
verband bring met Sy sending in die wêreld. Maar dit is helaas nie wat die 
uitdrukking "filioque" verwoord nie. 'n Ander uitleg lê daarin voor die 
hand, naamlik dat die Heilige Gees 'n ondergeskikte werktuig van Vader en 
Seun is. Daarom moet die Ortodokse Kerk in ekumeniese gesprekke op die 
herroeping van die "filioque" aandring, sodat die waarheid en die 
werksaamheid van die Heilige Gees nie tekort gedoen word nie. Daarby 
kan met vreugde opgemerk word dat in die jongste tyd sowel die Oud-
Katolieke as die Anglikane van die "filioque" afstand gedoen het.  
 
Bybelse bronne: Joh. 15:26, Joh. 14:16, 26. 
 
N.B. Ons bely dus in ons geloofsbelydenis: 
 

"Ek glo .... in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van 
die Vader uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en 
verheerlik word ........" 
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9. Wat tot nou toe gesê is, skep die indruk dat die 
Ortodokse denkwyse die klem in die besonder plaas 
op die Persone in God, in teenstelling met die 
Westerse denkwyse, wat meer daarin belangstel dat 
God, in die filosofiese betekenis, in Sy wese één is. Is 
dit so? En as dit wel so is, waarop word dié 
onderskeid gegrond. 

 
'n Mens kan die in wese Een-wees van God op verskillende maniere 
verstaan: by voorbeeld as idee of grondbeginsel, waaruit die Persone 
voortkom, maar ook as harmonie (samespel) van die nie te herleide 
goddelike hipostases (Persone). Vir die Ortodokse geloof is die goddelike 
wesenseenheid (ousia) geensins 'n idee of grondbeginsel nie, maar die 
goddelike Persone vorm hierdie eenheid deur hul samespel, hul saamwees 
in liefde. Die uitgangspunt vir hierdie geloofsbelydenis is nie spekulatiewe 
denke oor God wat op 'n filosofiese manier vanuit die Eenheid langs die 
Drie-heid die veelheid van die wêreld beskou nie. Hierdie insig het veeleer 
gegroei uit die direkte ontmoeting van die gelowiges met God die Vader, 
God die Seun en God die Heilige Gees in die gebed en in die kerkdienste. 
In hierdie ontmoeting het nie net die denke 'n aandeel nie, maar eweseer 
liggaam en siel deur die misteries (sakramente), die proskinese (d.w.s. om 
jou op die grond te werp, met ander woorde, die groot metanie), die 
buigings (klein metanies), die kruisteken, die soen van die Kruis en ikone, 
die opsteek van kerse. Daarmee hang saam dat 'n mens in die Ortodokse 
Kerk die leer van die Drie-eenheid van God (triniteit) eerstens en meesal 
nie in leerstellige geskrifte teëkom nie, maar in digterlike stukke, in 
doksologieë (verheerlikings, lofprysinge). Dit beteken dan: die spesiale 
plek waar die goddelike Drie-eenheid in die Ortodoksie ter sprake kom, is 
nie soos in die Westerse kerke die teologiese poging tot kennis nie, maar 
die doksologie van gebed en gesange.  
 
 Want alle onderrig en alle teologie het net 'n tweederangse, 
dienende funksie en moet meehelp dat ook ons verstand kan instem met die 
gebede en gesange wat ons uitwendig met ons liggaam en inwendig met 
ons hart ten uitvoer bring. Tot gebed en gesange behoort dan 
noodsaaklikerwys die doksologie, omdat daarin uitgedruk word wat 'n oer-
Christelike gesang met betrekking tot die mensgeworde en gekruisigde 
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Seun van God weergee: "Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en 
Hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou 
buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat 
onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot 
heerlikheid van God die Vader." (Fil. 2:9-11) Die diepste sin van ons 
kerkdienste is dat ons voor God neerval en Hom in ons lofgesange as Heer 
erken en bely. Daarom is ortodoksie in die eerste plek en bo alles "ware 
Godsverheerliking" en eers in die tweede plek "ware leer oor God". Dit 
beteken dus: Ons is nie Ortodoks omdat ons 'n juiste leer verteenwoordig 
nie, maar ons word in die ware leer bewaar vir sover ons deel het aan die 
ware Godsverheerliking wat die Heilige Gees in die Kerk lewend hou. Tot 
hierdie ware Godsverering behoort egter dat ons God die Vader, die Seun 
en die Heilige Gees as die alheilige Drie-eenheid op gelyke wyse aanbid en 
vereer. 
Bybelse bronne: Ps. 100 (99): 2-5, Lk. 1:74, Fil. 2:6-11, Ef. 4:1-6. 
 
N.B. In die Komplete (Apodipnon) en die Mette (Orthros) bid ons op 
weeksdae die sogenaamde "Klein Doksologie": 8)  
 
 "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die 

mense 'n welbehae! Ons prys U, ons loof U. Ons aanbid U, ons 
verheerlik U, ons dank U vir u groot heerlikheid. Heer, Koning van 
die hemel; God, almagtige Vader. Heer, Eniggebore Seun, Jesus 
Christus; en U, Heilige Gees. Heer, God, Lam van God, Seun van 
die Vader: wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm U oor 
ons; wat die sondes van die wêreld wegneem, verhoor ons 
smeking. U wat sit aan die regterhand van die Vader, ontferm U 
oor ons. Want U alleen is heilig; U alleen is die Heer: Jesus 
Christus, in die heerlikheid van God die Vader. Amen. 
Ek wil U elke dag loof en u Naam prys tot in alle ewigheid. Heer, 
U het vir ons 'n toevlug geword van geslag tot geslag. Ék het gesê: 
O Here, wees my genadig! Genees my, want ek het teen U 
gesondig. Here, ek het na U gevlug: Leer my om u welbehae te 
doen, want U is my God. Want by U is die fontein van die lewe; in 
u lig sien ons die Lig. Laat u goedertierenheid voortduur vir die 
wat U ken. Verwerdig U, o Heer, om ons vannag van sonde te 
bewaar. Geloof sy U, o Heer, die God van ons Vaders; en geprys 
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en verheerlik is u Naam tot in ewigheid. Laat u goedertierenheid, 
Here, oor ons wees, net soos ons op U hoop. Aan U kom die lof 
toe, o Here, leer my u insettinge. Aan U kom die lof toe, o Meester, 
onderrig my in u gebooie. Aan U kom die lof toe, o Heilige, verlig 
my deur u voorskrifte. U goedertierenheid, Here, is tot in 
ewigheid: Laat nie vaar die werke van u hande nie. Aan U kom toe 
die aanbidding en die lof, aan U kom toe die heerlikheid: Vader, 
Seun en Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen." 
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II. GOD DIE SKEPPER EN GOD SE SKEPPING 
 
ONS BELY:  

 
"Ek glo in één God, die almagtige Vader, die Skepper van die 
hemel en die aarde, en van alle sigbare en onsigbare dinge ......." 

 
10. God die Vader word hier die Skepper van die 

hemel en die aarde genoem. Ons lees in Gen. 1:1-3 
egter: "In die begin het God die hemel en die aarde 
geskape. En die aarde was woes en leeg, en 
duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van 
God het gesweef op die waters. En God het gesê: 
Laat daar lig wees! En daar was lig. " En in Joh. 
1:1-3 staan: "In die begin was die Woord, en die 
Woord was by God, en die Woord was God. Hy was 
in die begin by God. Alle dinge het deur Hom 
ontstaan, en sonder Hom het nie een ding onstaan 
nie." Volgens albei hierdie getuienisse van die 
Heilige Skrif het die Gees en die Seun van God (die 
Woord, die Logos) eweneens deel aan die skepping 
gehad. Hoe moet ons dit verstaan? 

 
Omdat die Persone van die Drie-eenheid van alle ewigheid in liefde 
verenig is, ondersteun Hulle mekaar wederkerig in al Hul werke wat Hulle 
na buite volbring, sodat nie een van die Persone van die Drie-eenheid iets 
doen sonder die Ander nie. Daarom is die Vader as Vader die Skepper van 
die wêreld, maar Hy is dit saam met die Logos (die Woord) en die Pneuma 
(die Heilige Gees).  
 
Bybelse bronne: Gen. 1:1-3, Ps. 33(32):6, Joh. 1:1-4, Heb. 11:3. 
 
N.B. Aan die begin van Vespers neem die aandloflied 'n aanvang met 'n 
verkorte vorm van Ps. 104(103), waarvan die begin lui:  
 

"Loof die Here, o my siel! Here my God, U is baie groot! Met 
majesteit en heerlikheid is U bekleed -- wat Uself omhul met die lig 
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soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek; wat sy 
solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op 
die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy 
boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Hy het die 
aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie 
wankel nie. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek; 
die waters het bo-oor die berge gestaan. Vir u dreiging het hulle 
gevlug, vir die stem van u donder het hulle weggeskrik -- berge het 
opgerys, laagtes het weggesak -- na die plek wat U vir hulle 
reggemaak het. 'n Grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan 
nie; hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Die son ken sy tyd 
om onder te gaan. U beskik die duisternis, en dit word nag, Hoe 
talryk is u werke, o Here, U het hulle almal met wysheid gemaak."  

 
11. Die beskrywing van die skepping, soos in Ps. 

104(103) of Gen. 1:2 weergegee, is egter nie in 
ooreenstemming met die nuwe resultate van die 
natuurwetenskapplike ondersoek nie, waaruit blyk 
dat ons planeet en die lewe daarop nie in ses dae 
ontstaan het nie, maar langsaam ontwikkel het in 'n 
tydsverloop van ongeveer twee miljard jaar. Is die 
skeppingsleer van die Bybel daarom nie deur 
wetenskaplike ondersoek ongeldig gemaak nie?  

 
Streng gesproke is daar nie eintlik 'n "skeppingsleer" van die Bybel nie. 'n 
Mens mag nie in tekste iets lees wat dit nie bedoel om te sê nie; dit geld 
ook vir die Heilige Skrif. Die beskrywing van die skepping in die Bybel het 
nie ten doel om 'n noukeurige weergawe te wees van wanneer en hoe die 
heelal, die aarde en die lewe op aarde ontstaan het nie. Dit is veeleer 
digterlike werk, poëtiese beelde en gelykenisse, wat voorstellinge uit hul 
tyd benut om te getuig dat alle syn en lewe te danke is aan die hand en die 
woord van God. 'n Mens mag dus wat daar gesê word nie ten onregte as 'n 
navorsingsverslag uitlê nie, en dit ook nie met die resultate van 
natuurwetenskaplike ondersoek vergelyk nie. Die waarheid wat in dié 
lofgesange en poëtiese vehale uitgedruk word, is anders as die objektiewe, 
meetbare werklikheid wat vir die natuurwetenskappe toeganklik is. Daarom 
moet ook die tydsvermeldinge, die skeppingsdae, nie as wetenskaplike 
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gegewens begryp word nie. As 'n mens dit sou doen, sou dit van meet af 
aan onsinnig wees. Want hoe kan daar 'n aand en 'n môre wees voordat die 
son daar was, wat volgens Gen. 1:14-18 eers op die derde skeppingsdag 
geskep word? As die maker van die skeppingsverhaal van Gen. 1:1-2,4 'n 
wetenskaplike beskrywing van die ontstaan van die aarde en die lewe 
daarop wou gegee het, sou die genoemde teenstrydigheid hom nie 
oorgekom het nie, want ook volgens sy toenmalige "wetenskaplike" insigte 
was die môre met die opgaan en die aand met die ondergaan van die son 
verbind. Maar hy wou iets anders doen, naamlik met poëtiese beskrywings 
getuig dat God, en nie die een of ander duistere oermag nie, die oorsaak 
van die ontstaan van wêreld was. Maar met dié waarheid is die 
natuurwetenskaplike ondersoek nie in stryd nie. As dit immers sy grense 
ernstig opneem, kan dit geen uitspraak maak oor wie of wat die oorsaak en 
bedoeling van die ontstaan van die wêreld is nie. In God en Sy werke kan 
die wetenskap hoegenaamd geen insig kry nie, en kan dit God en Sy werke 
dus nie bevestig of ontken nie; as dit dit tog doen, het dit sy grense oorskrei 
en is dit as wetenskap nie meer ernstig op te neem nie. Maar die waarheid 
waarom dit by die Bybelse beskrywings van die skepping in dié digterlike 
vorm gaan, lê buite die bereik van alle wetenskaplike 
ondersoekmoontlikhede: daarin gaan dit daarom om die heelal en alles wat 
daarby hoort, op grond van God se openbaring te verkondig as die werk 
van God en God daardeur tegelykertyd as die Heer van die wêreld te erken 
en te prys.  
 
Bybelse bronne: Gen. 1:1-2, 4a, Gen. 2:4b-8, Ps. 95(94):5, Ps. 
102(101):25-27, Ps. 104(103), Ps. 136(135):1-9. 
 
N.B. Die betekenis en doel van die Bybelse skeppingsbeskrywings kom 
veral ook in Ps. 104(103) tot uitdrukking, waar daar aan die einde daarvan 
uitdruklik gesê word dat die maker sy werk as "oordenking" ter ere van 
God opvat (Ps. 104[103]:34), soos wat ons ook op Vrydag by Vespers lees: 
10) 
 

"Laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees, laat die Here bly 
wees oor sy werke, Hy wat die aarde aankyk, en dit bewe; Hy raak 
die berge aan, en hulle rook. Ek wil sing tot eer van die Here 
solank as ek lewe, ek wil psalmsing tot eer van my God solank as 
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ek daar is. Mag my oordenking Hom welgevallig wees; ék sal bly 
wees in die Here! Mag die sondaars omkom van die aarde en die 
goddelose mense nie meer wees nie! Loof die Here, o my siel. Die 
son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis, en dit 
word nag. Hoe talryk is u werke, o Here, U het hulle almal met 
wysheid gemaak." 

 
12. Ons geloofsbelydenis sê dat God nie net die 

Skepper is van die sigbare dinge en wesens op 
hierdie aarde nie, maar ook van die onsigbare. Wat 
word daarmee bedoel? 

 
Daar bestaan in ons wêreld, soos wat ons so pas gesien het, waarhede en 
werklikhede wat die wetenskap nie kan waarneem en uitlê nie, en wat dit 
dus nie by sy ondersoek en sy wêreldbeskouing kan betrek nie. So 'n 
werklikheid is bv. die werke van die Heilige Gees. Maar ook die 
aanwesigheid van God se Engele behoort daartoe. Dit is hulle waarna ons 
belydenis met die "onsigbare" verwys.  
 
 Ons weet uit die Heilige Skrif en deur die tradisie van die Kerk dat 
daar Engele is. 
 
 Engele dui al in die Ou Testament die onsigbare teenwoordigheid 
van God aan: Abraham het die driepersoonlike God Self in die gedaante 
van drie Engele as gas ontvang. Jakob het op die hemelleer Engele gesien 
opklim en neerdaal. 'n Engel het die weg vir Bíleam en sy eselin versper. 
Tobias word deur 'n Engel na 'n onbekende land begelei. In die gesigte van 
Jesája en Eségiël omring gerubs en serafs die troon van God se heerlikheid 
aanbiddend.  
 
 Maar eers in die Nuwe Testament en die tradisie van die Kerk 
word die wese en die dienste van die Engele duidelik herkenbaar. Net soos 
wat hulle die troon van God se heerlikheid aanbiddend en dienend omring, 
is hulle ook in diens gestel van die misterie van Sy heislwerk tot verlossing 
van die gevalle skepping. Daarom is die Engele teenwoordig by die 
geboorte van ons Heer Jesus Christus, by Sy doop, Sy kruisiging, Sy 
opstanding, Sy hemelvaart en Sy wederkoms om te oordeel. Hierdie 
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teenwoordigheid van die Engele word deur Cyrillus van Jerusalem (313-
386) in 'n doopkategisme uitgelê as 'n gehoorsame onderwerping van die 
hemelse geestesmagte aan die heerskappy van Christus: 11) 
 

"Heer is die Seun van God, Heer is Hy wat in Bethlehem in Judea 
gebore is, soos die Engel aan die herders verkondig het: 'Ek bring 
julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal 
wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die 
Saligmaker wat Christus, die Here, is.' (Lk. 2:10-11) Van Hom sê 
ook een van die Apostels: 'Dit is die woord wat Hy gestuur het aan 
die kinders van Israel toe Hy die evangelie van vrede verkondig het 
deur Jesus Christus – Hy is die Here van almal. . (Hand. 10:36) As 
hy sê 'van almal', dan mag jy niks uitsonder van Sy heerskappy nie. 
Of dit nou Engele of Aartsengele is, Vorstedomme of Magte, of 
iets anders wat geskape is wat deur die Apostels genoem word; 
alles staan onder die heerskappy van die Seun. Hy is die Heer van 
die Engele, soos wat daar in die Evangelie geskryf staan: 'Daarna 
het die duiwel Hom laat staan en daar het engele gekom en Hom 
gedien.' (Mt. 4:11) Daar staan nie: 'daar het engele gekom en Hom 
gehelp' nie, maar: 'Hom gedien,' soos wat dit die plig van knegte is. 
Toe die Heer uit die Maagd gebore sou word, het Gabriël gedien, 
hy wat dien as sy eintlike waardigheid op hom geneem het. Toe 
Jesus na Egipte moes vlug,  ..... was dit weer 'n Engel wat in 'n 
droom aan Josef verskyn het. (sien Mt. 2:13) Toe Hy ná Sy 
kruisiging uit die dood uit opgestaan het, het 'n Engel as goeie 
dienaar aan die vroue verkondig: "Gaan haastig, sê vir Sy dissipels: 
Hy het opgestaan uit die dode ......." (Mt. 28:7) 

 
Bybelse bronne: Gen. 18:1-16, Gen. 28:1-16, Num. 22:22-35, Tob. 5:5-
6:22, Jes. 6:2-7, Es. 1:15-21, 1 Tim. 3:16, Hebr. 2:5. 
 
N.B. Die diensbare teenwoordigheid van die Engele word deur die 
Ortodokse gelowiges juis ook by die vier van die goddelike Liturgie geloof 
en ervaar. Die Selebrant bid bv. by die Klein Intog met die Evangelieboek: 
12) 
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"O Meester, Here onse God, wat in die hemel rangordes en 
legioene engele en aartsengele opgestel het in diens van u 
heerlikheid, gee dat met ons intog ook 'n intog van heilige engele 
sal geskied, wat U saam met ons dien en u goedheid verheerlik." 

 
13. Die Ortodokse tradisie praat met betrekking tot die 

wêreld van die Engele oor "hemelse rangordes". 
Wat word daarmee bedoel? 

 
Hierdie uitdrukkingswyse gaan terug na Pseudo-Dionísius die Areopagiet. 
Dionísius was 'n Siriese skrywer wat omstreeks 500 geleef het en sy 
geskrifte versprei het onder 'n skuilnaam uit Handelinge 17:34. Hy het op 
grond van die aanduidings in die Heilige Skrif die wêreld van die suiwere 
geeste gerangskik in 'n drieledige ordening volgens drie rangordes: Om die 
troon van die goddelike heerlikheid staan die Serafim, Gerubim en Trone; 
hulle het deel aan die goddelike reinheid, heiligheid en glans en dra God 
die voortdurende lofsang van Sy heiligheid op. Onder hulle in rang is 'n 
tweede groep Engele: die Heerskappye, Magte en Kragte. Hulle het deel 
aan die goddelike heerskappy en is dienaars van Sy wêreldheerskappy. Die 
derde groep hemelse wesens: die Vorstedomme, Aartsengele en Engele, 
vorm op God se gebod die verbinding tussen die onsigbare en die sigbare 
skepping, waar Aartsengele en Engele aan mense kan verskyn as 
boodskappers van God.  
 
 Deur hierdie rangskikking in driemaal drie rangordes moet die 
volkomenheid van die hemelse wêreld simbolies tot uitdrukking gebring 
word. Om te praat van "hemelse rangordes" wil dus die aandag vestig op 
die volkome skoonheid en harmonie van die deur God geskape 
geesteswêreld wat nie in die sondeval sy onskuld verloor het nie, maar God 
in deemoed diensbaar gebly het. As die gelowige die "hemelse rangordes" 
gedenk, word die aandag dus gevestig op die skoonheid wat die skepping 
uitstraal, waar dit God met selfvergetende deemoed dien.  
 
Bybelse bronne: Jes. 6:2-7, Gen. 3:24, Es. 10:1022, Rom. 8:38, 1 Kor. 
15:24, Kol. 1:16, Ef. 1:21, 1 Thes. 4:16. 
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N.B. Dit is 'n besondere voorreg van God se uitverkorenes dat hulle 
waardig gemaak word om met Engele om te gaan en veral dat hulle sedert 
Pinkster in hul kerkdienste mag saamsing met die hemelse wêreld wat God 
voortdurend prys. Dat God saam met die volmaakte lofsang van die Engele 
ook die halfhartige diens van mense aanvaar, word deur die Ortodokse 
gelowiges keer op keer as 'n wonder van genade ervaar en afgesmeek:13) 
 

"U het die onstoflike en hemelse rangordes geskep as 'n 
weerspieëling van u skoonheid, ondeelbare Drie-eenheid, 
alleenheersende Mag, sodat hulle U sonder einde met lofgesange 
prys. Neem daarom nou ook uit ons armsalige mond ons lofsang 
aan." 

 
14. Wat beteken dit vir Ortodokse gelowiges dat hulle 

besef dat hulle deur Engele omring is en begelei 
word, en dat hulle hul kerkdienste saam met die 
heilige Engele vier? 

 
Dit is vir hulle 'n voorsmaak van die toekomstige saligheid, 'n versekering 
van die goddelike genade en 'n aansporing om vóór alles anders die 
Koninkryk van God en Sy geregtigheid te soek. Die Engele, in hul 
deemoedige, onselfsugtige en hartstoglose diensbaarheid, is daarom vir die 
gelowiges keer op keer die voorbeeld van toewyding aan God, van 
biddende volharding in die gemeenskap met Hom en daardeur van die rus 
wat deur niks versteur word nie. Bo dit bewerk hulle deur hul aanwesigheid 
ons beskutting in God se hoede. Daarom word in die Vraende Litanie gesê:  
 

"Om 'n Engel van vrede, 'n getroue gids en behoeder van ons siele 
en liggame, vra ons die Heer." 

 
Bybelse bronne: Ex. 23:20, Ps 34(33):8, Ps 91(90):11, Hand. 5:19, Hand. 
12:1-11. 
 
N.B. Daarom bid ons keer op keer om die teenwoordigheid en bystand van 
die Engele, soos bv. aan die einde van die Gebed van die Ure, waar 
Christus gesmeek word: 14) 
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"Omring ons met u heilige Engele sodat ons, gelei en beskerm deur hul 
deelgenootskap, mag kom tot die eenheid van die geloof en die kennis 
van u weergalose heerlikheid, want U word geloof tot in ewigheid. 
Amen." 

 
15. Waarop moet die gelowiges met betrekking tot die 

verering van Engele let? 
 
Die volksvroomheid, ook dié wat binne die Ortdodoksie versprei het, neig 
soms verkeerdelik om die verering van Engele gelyk aan of bo die verering 
van die Drie-enige God te stel en verval daardeur in die vergoddeliking van 
skepsels en nuttelose bygeloof. Al die Brief aan die Kolossense vermaan 
die lesers daarvan om hulle nie met so 'n verering van Engele in te laat, wat 
mense hulle hul Christelike vryheid ontneem en opnuut weer slawe van die 
voorchristelike gebondenheid aan die wet maak nie. Want in die tydperk na 
die Oudheid, van die eerste tot die vierde eeu na Christus, was dit veral 
Joods-sinkretistiese strominge 15) en die geheimeleer van die gnostici 16) 
wat die dien van die Engele gepropageer het en die gelowiges tegelykertyd 
vasgeketting het aan wetsvoorskrifte wat aan die wese van die Evangelie 
vreemd is. Hierdie ketterse geloofsrigtings het dikwels ook gebruik gemaak 
van onvrugbare gissinge oor die wese, die soorte en die handelinge van 
Engele. Daarom moes bv. ook Cyrillus van Jerusalem in die laaste kwart 
van die vierde eeu waarsku teen 'n Engeleleer wat die eer van Christus af 
wegneem. Hy skryf in sy elfde doopkategese: 17)  

"Ons glo in die een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van 
God, wat as ware God voortgekom het uit die Vader voor alle tye. 
Deur Hom is alles geskape. Sowel Trone as Heerskappye en 
Vorstedomme, alles saam, het deur Hom hul ontstaan gekry, en nie 
'n enkele geskape wese staan buite Sy heerskappy nie. .... Hulle 
wat die wêreld verklaar as die werk van Engele en die 
Eniggeborene van Sy waardigheid wil beroof, moet hulle monde 
toemaak. Sowel die sigbare as die onsigbare, hetsy Trone, hetsy 
Heerskappye, of wat hulle ookal anders genoem word, alles is deur 
Christus geskape. Hy is Koning oor Sy skepsels. Hy het nie goed 
geroof wat nie aan Hom behoort nie, maar Hy heers oor Sy eie 
werke, soos wat die Evangelis Johannes sê: 'Alle dinge het deur 
Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 
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ontstaan het nie.' (Joh. 1:3) Alles is deur Hom gemaak, aangesien 
die Vader werk deur die Seun." 

 
Bybelse bronne: Kol. 2:18-19, Hebr. 1:13-14, Hebr. 2:5-9. 
 
N.B. Vir die Ortodokse gelowige word hiermee gesê dat hulle mag weet dat 
hulle deur Engele omring, gedien, bewaar en versorg word, maar dat hulle 
nie in die Engele iets anders mag sien as mede-skepsels, Dienaars van 
God, nie. Daarom is 'n gebed tot die Engele alleenlik nie ketters nie as 'n 
mens hulle nie in plaas van of naas Christus stel nie en ook nie die vertroue 
wat Christus alleen toekom op hulle vestig nie. So 'n gebed is dan net 
geoorloof as die aanroep van die Engele om voorbidding en hulp verstaan 
word as kommunikasie binne die Liggaam van Christus. Daarby is dit 
vanselfsprekend dat die sterkere lede aan die swakkeres ondersteuning en 
hulp bied, maar alleen Christus is en bly die hoof aan Wie alleen 
aanbidding en verering toekom as God. Slegs waar dít nie aangetas word 
nie – en dan nie alleen met verstandelike begrip nie, maar ook met die 
geloof wat opnuut daarby aangepas is – kan 'n mens sonder om in 
afgodediens te verval die Engele aanroep, soos bv. in die geval van 'n 
troparion uit die Triodion (van Josef) in die tweede week in die Vastyd: 18) 
 

"Engele, Kragte, Vorstedomme, Aartsengele, Heerskappye, Trone, 
Magte, Gerubim en Serafim, smeek God, die Gewer van alles wat 
goed is om ons vergewing te skenk van ons skulde, en bevryding uit 
die mag van die hartstogte." 

 
16. God as Skepper van die sigbare en onsigbare 

wesens in die wêreld is ook die Skepper van mense. 
Wat leer die Ortodokse Vaders ons oor die 
skepping van die mens? 

 
Die Ortodokse Vaders gaan by hul leer oor die mens uit van die vers in die 
skeppingsgeskiedenis (Gen. 1:26): "En God het gesê: Laat Ons mense 
maak na ons beeld, na ons gelykenis  ......" Die uitspraak in die meervoud: 
"Laat Ons  ..." is deur die vroeg-Christelike eksegete van betrekking 
gemaak op die drie Hipostases van God, wat ook by die skepping van die 
mens saamwerk. In die leer van die Vaders is die uitleg van die twee 
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begrippe "beeld" (Grieks: eikon = ikoon; Latyn: imago) en "gelykenis" 
(Grieks: homoiosis; Latyn: similitudo) egter veral van belang. Hier tref die 
meeste Griekse Vaders 'n kenmerkende onderskeid: die mens is beeld, of 
liewer afbeelding (nie "ewebeeld" as gelyke nie; dié begrip kom streng 
gesproke net Christus toe) deur sy vermoeë om na God op te sien en met 
behulp van sy verstand die natuur aan homself diensbaar te maak. Die 
"gelykenis" van die mens met God dui daarenteen sy bestemming aan: om 
deur 'n voortdurende geestelike groei in God se nabyheid uiteindelik deel te 
kry aan God se goedheid, luister en mag, d.w.s. aan Sy heerlikheid (doxa) 
en daardeur tot 'n vrye, innerlike ooreenstemming met Hom te geraak. 
Volgens hierdie voorstelling is Adam voor die sondeval dus nog gladnie 'n 
volkome, ryp mens nie, maar net soos 'n kind wat eers deur te groei sy 
volledige menswees verwerklik. 
 
Bybelse bronne: Gen. 1:26-27 (LXX 19), Ps. 8:5-10. 
 

17. Wat beteken dit dat die mens, volgens die 
Ortodokse leer, in sy oorspronklike toestand die 
"gelykenis" met God nie as 'n besit nie, maar as 
toekoms en doel vir homself het? 

 
God dwing die mens nie tot sy heil nie, maar kies hom as Sy medewerker 
deurdat hy hom die vryheid gee om, deur voortdurende omgang met Hom, 
met sy eie toestemming te word wat hy moet wees: die volkome mens wat 
volledig deel het aan God se luister, mag en goedheid. Dit is die "teosis" 
wat volgens die Ortodokse leer die doel van die menslike bestemming is. 
"Teosis" kan 'n mens vertaal met "vergoddeliking", vir sover 'n mens 
daarmee die deelkry aan die heerlikheid (doxa) van God, maar nie die wese 
(ousia) of die natuur (fysis) van God nie, verstaan. Op daardie onderskeid 
moet 'n mens beslis let: volgens die Ortodokse leer bly God altyd die 
Skepper en die mens skepsel. In teenstelling met wat party Westerse 
mistici leer, word dié oneindige onderskeid in wese nooit opgehef nie. Dit 
is daarom meer gepas om die begrip "teosis" nie letterlik te vertaal nie, 
maar te omskryf as "bereiking van die ware menswees". 'n Mens moet in 
elk geval nooit praat van "godwording" nie, omdat hierdie begrip in ons ore 
die misverstand veroorsaak dat dit, net soos in die mistiek, sou gaan om 'n 
éénword met die goddelike Natuur. 
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Bybelse bronne: Lev. 19:2, Mt. 5:48; Mk. 9:1-13, Rom. 5:1-2; Rom. 8:17-
18; Kol. 1:15-27. 
 

18. Wat beteken die sondeval van Adam in verband 
met die verwerkliking van teosis? 

 
Die sondeval het nie net Adam se gelykenis met God beskadig en 
verdonker nie, maar het hom in die eerste plek sy na-aan God wees 
ontneem en hom op homself teruggewerp. Dit het tot gevolg gehad dat die 
mens van daardie oomblik af nie sy bestemming, teosis, meer uit homself 
kan bereik nie, al werk hy ook hoe hard daaraan.  
 
Bybelse bronne: Gen. 3:1-24, Rom. 3:10-20, Rom. 5:12. 
 

19. Wat bring die sondeval van die eerste mens, soos 
wat dit in die heilige Skrif beskryf word, tot 
uitdrukking oor ons sondaar wees voor God? 

 
Die heilige Skrif wil met die verhaal oor Adam en Eva en hul verdrywing 
uit die Paradys nie net 'n historiese gebeurtenis in herinnering bring nie. Dit 
wil veeleer 'n toestand duidelik maak wat alle mense van alle tye hier op 
aarde aangaan. In hierdie beskrywing word die waarheid tot uitdrukking 
gebring dat elke mens – op watter oomblik hy dan ookal van homself 
bewus raak – teenoor God staan as sondaar en hom in die duisternis bevind 
van van God verwyder te wees. Daarby weet hy dat nie God die oorsaak vir 
hierdie verwydering is nie, maar hyself, omdat hy met sy wil en saam met 
ander mense dinge begaan wat verbind is met sy menswees. Dít is wat met 
die begrip "erfsonde" aangedui word. Erfsonde is die situasie van die mens, 
ver verwyder van God, saam met die voortdurende bereidheid om in dié 
verwydering sy eie weg te gaan en homself te verwerklik, wat altyd handel 
teen die liefde tot God en medemense inhou. 
 
Bybelse bronne: Ps. 51(50):5-7, Rom. 1:18-32, Rom. 2:1, 17-29. 
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20. Beteken dit dat selfverwesenliking, soos wat dit 
deur die moderne mens as lewensdoel gepropageer 
word, uiteindelik sonde is? 

 
Ja, dit is wat dit beteken. Selfverwerkliking is die teendeel van dit wat 
teosis nastreef. Selfverwerkliking het die outonomie van die mens ten doel; 
daarenteen is die doel van teosis dat mense lewe in die Lig van God, d.w.s. 
die heiliging van die mens in voortdurende afhanklikheid van God en in 
onderwerping aan Sy liefdeswil. 
 
Bybelse bronne: Rom. 6:12-20, 1 Thes. 4:3, 1 Petr. 1:14-16. 
 

21. Wat is sonde? 
 
Sonde is die toestand van verwyderd wees van God, waarin die goddelike 
Lig nie meer waargeneem kan word nie. Dit kom te voorskyn deur te 
handel teen God se wil en wette, wat, as dit op die regte manier begryp 
word, dien om die lewe in stand te hou. God se wil en wette is deur die 
Heer Self in die tweevoudige gebod van die liefde saamgevat: "Jy moet die 
Here jou God liefhê met jou hele hart en jou naaste soos jouself." Sonde is 
dus 'n gebrek aan liefde vir God, naaste en self. 
 
Bybelse bronne: Mk. 12:28-34 
 
N.B. Die werking van God se Wet en Sy verordeninge, wat ten doel het om 
die lewe in stand te hou, sien ons in die Doksologie 20) wanneer ons bid:  
 

"Aan U kom die lof toe, o Here, leer my u insettinge. Aan U kom 
die lof toe, o Meester, onderrig my in u gebooie. Aan U kom die lof 
toe, o Heilige, verlig my deur u voorskrifte." 

 
22. Wat is volgens Ortodokse leer die kenmerk van die 

sonde in die individuele dimensie daarvan? 
 
Wie in doen of late, in gedagtes, woorde of gevoelens sondig teen die 
liefde tot God, ten opsigte van die naaste en self, word persoonlik skuldig, 
selfs ook as hy nie daarvan bewus sou wees nie. Daar bestaan dus volgens 
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die Ortodokse opvatting ook sondeskuld wanneer 'n sondebewussyn 
ontbreek. 
 
Bybelse bronne: Rom. 2:12-16, 1 Kor. 13:1-13. 
 
N.B. Daarom bid ons in die Mesoniktikon: 21)  
 

"U, onsterflike Koning, aanvaar ons gebede van hierdie nagtelike 
uur, wat ons met onrein lippe, maar vertrouend op u oorvloedige 
barmhartigheid, aan U opstuur. Vergeef ons ons sondes wat ons in 
woord en daad, bewus of onbewus, begaan het." 

 
23. Het sonde, naas die persoonlike dimensie, ook 'n 

sosiale dimensie? 
Inderdaad. Die heilige Skrif en die tradisie van die Kerk grawe veel dieper 
as ons moderne individualistiese sondebegrip wanneer sy, deur te praat van 
Adam se sonde, daarop wys dat die verleiding tot sonde ook sy oorsaak 
vind in menswees as sodanig; maar natuurlik nie op so 'n manier dat die 
individuele mens nie sy sondes as persoonlike skuld sou moes toereken nie. 
'n Mens kan nie die sosiale aspek van sonde teenoor die individuele stel en 
daarmee die verantwoordelikheid vir sondes van jou afskuif nie. Dit is nie 
die manier om van sonde af weg te kom nie: deur sy eiewaan raak die 
mens, in teendeel, al hoe dieper daarin vasgevang. Die besef van die sosiale 
dimensie van sonde moet veeleer die aandag daarop vestig dat die liefde 
wat God van ons vereis nie beperk word tot die persoonlike gebied van die 
menslike samelewing nie, maar ook daarop aanspraak maak om 'n 
bindende riglyn te wees vir alle maatskaplike en politieke reëls van mense. 
Daar moet vandag, meer as voorheen, hierop klem gelê word omdat 
indiwiduele Christene nou en meer en bewuster as vroeër die geleentheid 
het om invloed uit te oefen op die maatskaplike en politieke reëlings van 
hul tyd. 
 
Bybelse bronne: Rom. 5:12-21, Mt. 19:23-26, Mt. 23:13-39. 
 

24. Het sonde naas die indiwiduele en sosiale dimensie 
ook nog 'n verderreikende, kosmiese dimensie? 
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Ja. Dit is wat die Apostel Paulus bedoel wanneer hy verklaar dat, net soos 
die mens, ook die res van die skepping sug en reikhalsend uitsien na 
verlossing. En die kerklike feestradisie by die waterwyding met Teofanie 
maak dit duidelik dat die natuur sedert die sondeval 'n ambivalente karakter 
dra en daarom goddelike heiliging en seëning nodig het om heilsaam, en 
nie verwoestend nie, te werk. Ten slotte toon die vroegkerklike leer oor die 
ongehoorsaamheid en die val van Lucifer en sy engele ons duidelik dat die 
kwaad wat mense vaskeer self 'n kosmiese dimensie het. Ook die Bybelse 
en ou kerklike verhale oor demone wat die woestyn bewoon en dikwels in 
mense of diere vaar, gee 'n voorstelling van die verwoestende kragte van 
die skepping wat van God afvallig geraak het, wat hom ook meester van 
mense kan maak, waar hierdie mense nie in God se liefde geborge is nie. 
 
Bybelse bronne: Rom. 8:19-22, Lk. 8:26-39, 11:24-26. 
 

25. Is die ken van die kosmiese dimensie van sonde van 
betekenis vir ons al hoe meer problematies-
wordende verhouding met ons natuurlike 
omgewing? 

 
Sonder twyfel. Ons kennis bring ons tot die insig dat ons 
ongehoorsaamheid aan God se liefdesgebod nie net óns heil en lewe 
bedreig nie, maar die heil en lewe van die hele skepping. Daardeur word 
vir ons voor oë gestel dat ons, mense, verantwoording dra, nie net vir 
onsself nie, maar ook vir die natuur om ons heen. Ons erken dat ook die 
natuur in ons omgewing, net soos onsself, deur ons verwydering van God 
verwoes word en alleen in Christus die begin en einde van haar herstel kan 
vind. Maar juis hierdie erkenning kan ons weerhou van angs vir dreigende 
katastrofes, want ook katastrofes waaraan ons self skuld het, is nie daartoe 
in staat om ons, of die res van die skepping, uit God se hande los te ruk nie. 
 
Bybelse bronne: Rom. 8:23-29. 
 

26. Hoe kan sonde in die individuele, sosiale en 
kosmiese dimensie daarvan oorwin word? 
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Nie uit onsself nie. Ons kan, vasgevang in die sonde soos wat ons is, deur 
eie inspanning maar net dieper in sondiging vassit omdat ons ons selfsug 
en ons liefdeloosheid nie sommer soos 'n kledingstuk kan uittrek nie. 
Alleen wanneer God Self, wat in Jesus Christus terwille van ons mens 
geword het, ons 'n nuwe begin gee, kry ons inspanning weer sin en word 
teosis opnuut moontlik gemaak, as geskenk van God se genade, tot heil van 
ons en ons omgewing. 
 
Bybelse bronne: Rom. 3:19-20, Joh. 3:16-19, Fil. 2:12-13. 
 

27. Wat kan ons wat in sonde vasgevang is doen sodat 
die nuwe begin deur God se genade ons ten deel 
val? 

 
Ons kan God bid om egte berou, vergewing van sondes en vernuwing deur 
die Heilige Gees; en ons kan van die eerste geleentheid gebruik maak om 
gedoop te word of ons sondes te bely en deel te neem aan die eucharistie en 
aan die Liggaam en Bloed van Christus, om ons so 'n nuwe begin te laat 
ontvang.  
 
Bybelse bronne: Lk. 11:9-13, Hand. 2:38-39. 
 
N.B. In verband met Mt. 22:1-14, bid ons die aand voor ons kommunie toe 
gaan die troparion: 22) 
 

"Hoe moet ek, onwaardige, die luister van u heiligdom betree? As 
ek dit waag om die bruilofsaal binne te gaan, sal my kleed my 
aankla, omdat dit nie 'n bruilofskleed is nie, 72) en die Engele sal 
my vasbind en uitgooi. Heer, reinig my van alle bevlekking van my 
siel, en verlos my, o Mensliewende."  

 
28. Wat leer die Ortodokse Kerk oor die vryheid van 

die menslike wil en oor die mens se vermoë om uit 
die sonde sy pad na God te vind? 

 
Die vryheid van die menslike wil moet nie gelyk gestel word aan 'n vermoë 
om met eie inspanning en krag uit die sonde die pad na God weer te vind 
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nie. Dit is wel so dat ook die sondige mens 'n vrye wil het, d.w.s. hy kan in 
baie omstandighede vir die goeie en teen die kwaad kies. Bowendien kry 
hy ook telkens van God weer die geleentheid om met sy wil in te stem tot 
God se leiding en gehoorsaam te word, soos wat Maria ten opsigte van die 
boodskap van die Engel gedoen het. Hierdie vryheid van wil beteken egter 
volgens Ortodokse begrip nie dat die sondaar volgens eie besluit en op 
grond van sy natuurlike vermoëns op die pad uit die sonde na God kan 
gaan, soos wat die Pelagiane 23) destyds geleer het nie. As dit moontlik 
was, sou die mens vir sy verlossing per slot van rekening Christus se 
offerdood nie werklik nodig hê nie, en ook nie die sakramentele deelhê aan 
die Heil deur die doop, bieg en deelname aan die alreine Liggaam en die 
kosbare Bloed van die Heer in die eucharistie en kommunie nie. Inteendeel, 
juis die vrye wil van die sondige mens het die goddelike genade en die krag 
van die die Heilige Gees nodig, sodat hierdie vryheid hom nie na die bederf 
neem nie, maar na sy heil. Want alleen God kan die verlore gemeenskap 
tussen Hom en die sondaar herstel, waarsonder alle vryheid van sy wil die 
mens niks help nie. Want die woord van die Apostel Paulus aan die 
Fillipense geld vir almal wat hulle op die pad na teosis bevind: "Dit is God 
wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae." (Fil. 
2:13) 
 
Bybelse bronne: Fil. 2:12-13, Rom. 8:26-30. 
 

29. Tot die skepping van die mens behoort volgens die 
Ortodokse leer ook sy skepping as man of as vrou. 
Hoe moet ons die verskil in geslag by die mens 
opvat? 

 
Terwyl by die Vaders van die Latynse Kerk, soos bv. Augustinus en 
Thomas van Aquino, die vrou as gevolg van haar sterkere gebondenheid 
aan die liggaamlikheid, nie so 'n volwaardige afbeelding van God uitmaak 
as die man nie, is man en vrou as beeld en gelykenis van God volgens die 
Ortodokse opvatting gelykwaardig, en dit nie net gesien in terme van hul 
oorspronklike toestand nie, maar ook wat betref hul verlossing. 24) Daarom 
sê ook Paulus van hulle wat in Christus verlos is: "Want julle is almal 
kinders van God deur die geloof in Jesus Christus; want julle almal wat in 
Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of 



 37 

Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en 
vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus." Soos wat die vrou hier 
ook as kind van God gesien word en daardeur mondigheid voor God kry, 
weerspieël ook die man, volgens die Ortodokse tradisie, in sy siel Eva en 
Maria, die verleide verleidster en die gehoorsame Moeder van God. Albei, 
man en vrou, het dus op dieselfde manier deel aan Adam en Eva, aan 
Christus en die Moeder van God, nieteenstaande hul relatiewe verskil van 
aard. Want die Ortodokse Kerk was nog altyd gekant teen die afkeer in die 
liggaam in die gnostisisme, waardeur in die vroegchristelike tyd 'n 
veragting van die vrou saam met 'n onjuiste opvatting van die menswording 
van Christus uit die Moeder van God ook in bepaalde kerklike kringe 
ingesluip het. 25) Daarom moet die geslagsverskil tussen man en vrou nie 
opgeneem word as verskil in waarde nie, maar as verskil van aard. Die 
bedoeling van hierdie verskille in geaardheid is: om die verbondenheid in 
liefde tussen mense sterker te maak, en dus nie om heerskappy oor mekaar 
en teen mekaar op te wek nie. Want volgens die instelling van God by die 
skepping moet die mens heers oor plante en diere; man en vrou moet 
mekaar egter in liefde toegeneë wees en mekaar aanvul. 
 
Bybelse bronne: Gen. 1:26-28, Gen. 2:18-25, Gal. 3:26-28. 
 

30. Hoe is dit dan dat daar juis ook in die Ortodokse 
Kerk geen sprake kan wees van gelyke regte vir 
man en vrou wat die kerklike ampte betref nie? 

 
In die eerste plek moet 'n mens besef dat die kerklike amp behoort tot die 
genadegawes in die Liggaam van Christus (die charismata), nie tot die 
natuurlike, geskape lewensuitings van die mens nie. Daarom het niemand 
'n reg op 'n kerklike amp nie, aangesien die amp nie heerskappy inhou nie, 
maar diens. Ook al is daar verskeie gevalle waar mans in die kerklike 
hiërargie die onderdrukking van vroue goedpraat, word die misbruikte, 
verkeerde opvatting van die amp tog nie reggemaak deur vroue wat hulle 
meester maak van die kerklike amp, om so hul gelykgregtigheid te 
verwerklik of te boekstaaf nie. Wie op hierdie manier, d.w.s. om sy 
eiewaarde te laat geld, na 'n kerklike amp gryp of dit aanneem, is sonder 
meer nie daarvoor geskik nie, d.w.s. onwaardig (anaxios). Dit geld trouens 
vir mans sowel as vroue. 
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 Aan die ander kant moet 'n mens toegee dat vroue in die ou Kerk in 
die godsdienstige lewe, ook in die openbaar, in meer vorms 'n rol gespeel 
het as vandag. Hulle het bv. gedien, nie net as gewyde weduwees en 
maagde nie, maar ook as diakonesse en profetesse, hoewel – vir sover ons 
weet – nie aan die Altaar nie. Of een of meer van hierdie ampte in die 
toekoms weer nuwe lewe gaan kry, of selfs dat nuwes bykom, is 'n kwessie 
van of gemeentes 'n behoefte daaraan het en of sodanige ampte op juiste 
erkende teologiese gronde as gewens beskou word. Die biskops- en 
priesteramp is in die Ortodokse Kerk, in bewuste teenstelling met die 
heidense eredienste, nooit deur 'n vrou beklee nie. Die afgrensing teen 
heidense eredienste, wat vermeng was met seksualiteit, is dus een van die 
wesenlike redes waarom die openbare kerkdiens van die vroeë 
Christendom die dienste van 'n vrou aan die Altaar nie toegelaat het nie. 'n 
Ander rede was die analogie met die Joodse en Romeinse familie, waar die 
pater familias die huislike gemeenskap voor die gereg verteenwordig het. 
Omdat Christene hulleself gesien het as familia Dei (God se gesin), het 'n 
priester (oudste) of biskop (opsiener) wat deur die stigter van die gemeente 
(apostel) aangestel is, by die kerkdienste opgetree. Dit was veral van 
belang toe gnostiese ketterye gedreig het om die eenheid van die gemeentes 
te verbreek. Die hiërargiese struktuur van die Kerk is dus deur die loop van 
die geskiedenis bepaal. Maar volgens Ortodokse insig kan 'n mens die 
histories ontwikkelde organisasie van die Kerk en haar kerkdienste nie 
sonder meer vervang soos 'n kledingstuk wat uit die mode geraak het nie. 
God is nie net die Heer en Skepper van die natuur nie, maar ook van die 
geskiedenis. Dit wil nie sê dat historiese strukture eenvoudig onveranderlik 
is nie, maar – vir sover dit gaan om wesenlike sake – dat net 'n algemene 
besluit van die hele Kerk in die Heilige Gees dit kan verander. Vir so 'n 
verandering is 'n pan-Ortodokse konsilie dus nodig, wat as sodanig nie 
alleen byeengeroep moet word nie, maar ook deur die Ortodokse gelowiges 
van die hele œkumene aanvaar moet word. Wat die toelating van vroue tot 
die priester- of biskopsamp betref, is 'n positiewe algemene besluit in die 
Ortodokse Kerk nie in sig nie. 'n Mens kry veeleer die indruk dat daar 
feitlik algemene eenstemmigheid is dat daar geen teologies gefundeerde 
gewigtige redes vir so 'n vernuwing is nie. 
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 Dit oorgrote meerderheid Ortodokse vroue streef so 'n vernuwing 
ook nie na nie, maar dring veeleer daarop aan dat die onapostoliese, 
Judaïserende opvattings in die huidige kerklike strukture, soos die 
onreinheid van die vrou in verband met die erediens, en die paraliturgiese 
gebruike wat daarmee saamhang en in die Kerk ingesluip het, opgegee 
word, vir sover hierdie gebruike vroue minderwaardig laat voorkom en dus 
in teenspraak is met die woorde van die Apostel: "Maar nou dat die geloof 
gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal 
kinders van God deur die geloof in Christus Jesus ........   Daar is nie meer 
Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer 
man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus." (Gal. 3:25-28) 
 
Bybelse bronne: Hand. 21:8-9, 1 Kor. 7:25-38, 1 Kor. 11:2-16, 1 Tim. 3:1-
7. 
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III. JESUS CHRISTUS EN ONS VERLOSSING 
 

ONS BELY:  
 
"Ek glo ...... in een Heer, Jesus Christus die eniggebore Seun van 
God, gebore uit die Vader voor alle tye. Lig uit Lig, waaragtige 
God uit waaragtige God; verwek, nie gemaak nie; een in wese met 
die Vader, deur Wie alle dinge ontstaan het.  
Wat ter wille van ons, mense, en ter wille van ons saligheid 
neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige 
Gees en die Maagd Maria, en mens geword het. 
Wat vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, en gely het en 
begrawe is; en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die 
Skrifte. 
Wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van 
die Vader. 
Wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewendes en 
die dooies. 
Wie se Koninkryk geen einde sal hê nie."  

 
31. Wat beteken die naam "Christus"? 

 
"Christus" was oorspronklik nie 'n naam nie, maar 'n titel wat 'n hoë rang 
aandui, en beteken: die "Messias", die"Gesalfde". In die Israel van ouds is 
priesters en konings gesalf. So is Aäron en sy seuns dan gesalf as priesters, 
en tot konings: Saul, Dawid, Salomo en die daaropvolgende heersers oor 
Juda en Israël tot met die verwoesting van Jerusalem deur die Babiloniërs 
in 586 v.C (en die daarmee gepaardgaande wegvoering van die mees 
vooraanstaandes uit die Joodse volk in ballingskap). In die Babiloniese 
gevangenskap, deur die woorde van die Profete, het die hoop versprei op 
die koms van 'n "Gesalfde" (Messias) wat die verstrooide volk weer byeen 
sou bring en die heerskappy van Dawid weer sou oprig. Hierdie Messias-
verwagting is vervolgens in die onderdrukte Joodse volk tydens die 
oorheersing deur die Macedoniërs, Egiptenare, Siriërs en Romeine verder 
verdiep en versprei. Daarby het sommiges verwag dat hierdie "Gesalfde" 'n 
nasionale vernuwer en politieke leier in die bevrydingsoorlog teen die 
vreemde oorheersing sou wees. Ander het in hom 'n vredevors oor alle 



 41 

volke gesien wat tegelyk koning, priester en regter van die eindtyd sou 
wees en wat God se teenwoordig-wees weer by mense sou terugbring. In 
die tyd van Jesus vind die politieke Messias-verwagting by die Selote 
(yweraars, 'n nasionale versetbeweging) groeiende aanhang; die verwagting 
van die Messias as regter van die eindtyd en as vredervors is egter die hoop 
van baie wat stilweg hul gang gaan. Ook die profeet praat van hierdie 
verwagting, soos wat die Lukas-Evangelie vertel Jesus in die sinagoge van 
Násaret voorgelees en uitgelê het: "Die Gees van die Here is op My, omdat 
Hy My gesalf het om die evanglie aan die armes te bring. Hy het My 
gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes 
vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke 
is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te 
kondig." (Lk. 4:18-19, vgl. Jes. 61:1-2.) En die uitleg van die Heer in die 
sinagoge van Násaret: "Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul." 
(Lk.4:21) Maar die bewoners van Sy stad wil niks daarvan weet nie, sodat 
Hy vir hulle moet sê: "Voorwaar Ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam 
in sy vaderland nie." (Lk. 4:24) Die Heer sien Homself dus as "Gesalfde" 
nie alleen in die opeenvolging van priesters en konings nie, maar ook van 
die profete. 
 
 Ons praat daarom in die Kerk dikwels van 'n drievoudige 
Messiasamp by ons Heer Jesus Christus, 26) naamlik Sy amp as priester, 
koning en profeet, waar daarvan uitgegaan word dat Hy die oorsprong en 
die voleindiging van elk van hierdie ampte is.  
 
 Die priesteramp het Jesus Christus tot voleinding gebring deurdat 
Hy Homself opgeoffer het vir "almal". (Rom. 8:32) Sy priesteramp is 
daarom selfopoffering. Bowendien deurbreek dit die begrensdheid van die 
Joodse geloof dat hulle die enigste uitverkorenes is: dit is universeel, en 
gee dus aan almal, vir sover hulle in die gemeenskap van die heilige Gees 
met Hom verbonde is, deel aan Sy offer, sonder aansien van geboorte en 
ras. 
 
 Die koningskap het in Jesus Christus sy uiteindelike en volkome 
vorm bereik, omdat Hy Hom na Sy Opstanding en Hemelvaart laat ken as 
Alheerser (pantokrator), "sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie 
van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder aarde is, 
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en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God 
die Vader." (Fil. 2:10-11) Dit beteken egter: ook die heerskappy van 
Christus deurbreek die grense van die Joodse verwagting; ook dit is 
universeel en ongbegrens. Dit geld nou al, ofskoon dit tot Christus se 
Wederkoms in heerlikheid vir die wêreld verborge bly en in die Kerk alleen 
deur die geloof ervaar kan word.  
 
 Die profeetskap van Jesus Christus voer, ten slotte, alle goddelike 
beloftes tot hul doel en tot hul vervulling: Christus is immers Self die 
Woord en gee wat Hy beloof. Sy beloftes is daarom nie leë woorde, wat 
nog eers vervul moet word nie. Dit is veeleer die genadegawe van Christus 
se selfopoffering aan ons wat Sy Volk en Sy Liggaam is deur ons doop. 
Daarom is Sy profeetamp die verkondiging van sy Evangelie by opdrag, 
d.w.s. so, dat ons deur dié woord genees word van ons swakhede, siektes 
en sondes. 
 
Bybelse bronne: Ex. 28:41, Ex. 30:30, 1 Kon. (1 Samuel) 10:1, 1 Kon. (1 
Samuel) 16:12-13, 3 Kon. (1 Kon.) 1:39, Lk. 4:14-30, Mk. 14:22-24, Heb. 
7:1-10,18, Fil. 2:9-11, 1 Thes. 4:16-17, Mt. 7:29, Mt. 11:1-6, Mk. 2:1-12. 
 

32. Vir Jesus Christus is daar in die heilige Skrif en in 
die kerklike tradisie egter ook nog ander spesiale 
titels wat gebruik word, veral "Seun van die mens", 
"Seun van God", "Seun van Dawid", "Heer" of 
"Here", "Meester". Waar kom hierdie titels 
vandaan en wat bring hulle met betrekking tot 
Christus tot uiting? 

 
Die titel "Seun van die mens" vind sy oorsprong in die gesig in Daniel 
7:13, waar in die wolke van die hemel iemand aan die siener verskyn het, 
"soos die Seun van 'n mens". "En aan Hom is gegee heerskappy en eer en 
koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer." (Dan. 7:14) 
"Seun van die mens" beteken in die oorspsronklike teksverband van die 
aangehaalde plek in Daniël eenvoudig "mens". In die Nuwe Testament 
vind 'n mens egter hierdie semitiese uitdrukking vir 'n individu van die 
mensegeslag as 'n bedekte messiastitel wat mettertyd die vaste aanduiding 
geword het vir die heerser en regter van die eindtyd wat sou kom in die 



 43 

wolke van die hemele. Of Jesus Christus Self die begrip "Seun van die 
mens" in hierdie sin gebruik het, en op Homself van toepassing gemaak 
het, of eers Sy dissipels na Sy Hemelvaart, is by navorsing van die Nuwe 
Testament 'n strydvraag. Vir die Ortodokse Kerkvaders wat teen die 
gnostici gestry het, was hierdie Bybelse uitdrukking destyds voor alles 'n 
herinnering aan die feit dat in Jesus Christus die "ware mens" verskyn het. 
Hulle praat daarom by voorkeur van die "Seun van die mens" in verband 
met die Geboorte van die Here uit Sy menslike Moeder, die Maagd Maria. 
Wanneer ons hierdie titel hier gebruik, moet ons in gedagte hou dat die 
eerste Koms van Christus in die vlees, waar Hy uit die Maagd Maria die 
menslike natuur aangeneem het, deur Sy tweede Koms in heerlikheid 
gevolg sal word. 
 
 Die titel "Seun van God" stam moontlik uit die ou oosterse 
ideëwêreld, waarin die koning by sy troonsbestyging as "godeseun" vereer 
is. In analogie met die ou oosterse troonbestygingsformuliere lui Ps. 1:7-8: 
"Ek wil vertel van die besluit: Die Here het aan My gesê: U is my Seun, 
vandag het Ek self u gegenereer. Eis van My, en Ek wil nasies gee as u 
erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting." Dié Psalmgedeelte is in 
die Evangelieverkondiging van die Doop en Verheerliking van Jesus 
opgeneem en daardeur het die titel vir Jesus Christus, "Seun van God", al 
in die vroegste Christendom versprei. Dié begrip verwys eerstens 
eenvoudig na ons Heer as Heer van die eindtyd, in Wie se heerskappy God 
Self teenwoordig is. Daarby dui dit egter onmiddellik ook goddelike 
afstamming aan, en daardeur word die "wesensgelykheid van die Vader en 
die Seun," wat in die seun-wees opgesluit lê, na vore gebring. Seun-van-
God-wees beteken in hierdie verband dus God wees. Hieruit volg dit dat 
die titel "Seun van God" Jesus Christus as God kenmerk. 
 
 "Seun van Dawid" is in die eerste plek die titel van hulle wat 
aanspraak maak op die koninklike erfenis van Dawid en sy ryk weer oprig. 
Vir die Jode-Christendom was dit sonder enige twyfel nog so dat hierdie 
troonopvolger, waarna met verlange uitgesien is, self uit die stam van 
Dawid moes ontspruit het, te meer omdat 'n profesie dit duidelik verkondig 
het: "Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Ísai, en 'n loot uit sy 
wortels sal vrugte dra; en op Hom sal die Gees van die Here rus, die Gees 
van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis 
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en van die vrees van die Here." (Jes. 11:1-2) Markus 12:35-37, deur terug 
te gryp na Psalm 110 (109), maak duidelik dat die seun-van-Dawid-wees 
van Jesus Christus nie so uitgelê moet word dat Sy goddelike Heer-wees 
daardeur uitgesluit word nie: Christus is as Dawid se seun tegelykertyd sy 
Heer, soos wat hy self in die Psalm verklaar. Vir ons vestig die titel "Seun 
van Dawid" die aandag op die konkrete historiese omgewing waaruit ons 
Verlosser en God, Jesus Christus, voortgekom het. Hierdie titel sorg dat 
ons nooit vergeet dat Hy volgens Sy menslike afkoms 'n Jood was en dat 
alle Jodehaat ook Hom tref nie. 
 
 "Here" en "Heer" is in die Evangelies en in die Kerk die mees 
gebruikte wyse om Jesus Christus aan te spreek. As 'n mens dit goed wil 
begryp, moet jy daaraan dink dat dié titel veel dieper en gewigtiger 
opgeneem moet word as "heer" in ons alledaagse spraakgebruik. Want as 
iemand in die Oudheid iemand as "kyrios" (heer) aangespreek het, het hy 
daardeur ook die heerskappy erken van die een aan wie hy dié titel toeken. 
Met hierdie betekenis geheg aan die woord het heidene die 
misteriegodhede, 27) en ook die Romeinse keiser, met dié titel vereer. Die 
Hellenistiese Jodedom het egter in die Septuagint – die toonaangewende 
vertaling van die Ou Testament, vir Jode en Christene in dié tyd – die 
tetragram van God se Naam 28) meesal met "Kyrios" weergegee. As Jesus 
Christus dus deur die gelowiges as "Heer" aangeroep word, (1 Kor: 16:22) 
doen hulle dit in die besef dat God alleen "Heer" is en so genoem mag 
word. Maar dit beteken: Jesus Christus is God; Hy is God in eenheid met 
die Vader (Joh. 10:30) Die formulering "Kyrios Jesus Christos" (Jesus 
Christus is Heer) is gevolglik as grondbelydenis van die Christelike geloof 
(Fil. 2:11) tegelykertyd 'n belyding en erkenning van die goddelike 
heerskappy van Jesus, en tewens 'n onvoorwaardelike "jou-aan-Sy-voete-
werp". Wie dit doen, word deur Hom as besit aanvaar. Daarom sê die 
Apostel Paulus in 1 Kor. 12:3 " .....  niemand kan sê dat Jesus die Here is 
nie, behalwe deur die Heilige Gees." Vir ons wil dit sê dat ons daarvan 
bewus moet wees dat ons, elke keer as ons Christus in waarheid as Kyrios 
aanroep, ons dit alleen kan doen omdat ons ons geheel en al, met liggaam 
en siel en gees, aan Hom toevertrou. 
 
 "Meester" (Despotis) is in die Septuagint 'n sinoniem vir "Kyrios". 
Reeds in die Nuwe Testament, (Lk. 2:29, Hand. 4:24) maar veral in die 
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tradisie van die Ortodokse Kerk, vind 'n mens hierdie titel as aanduiding 
van God veral in liturgiese tekste, omdat hierdie titel nog meer nadruklik as 
die titel "Kyrios" duidelik maak dat die Heer wat aangespreek word 
eiendomsreg op die spreker uitoefen. As ons Jesus Christus op hierdie 
wyse as "Meester" aanspreek, moet ons Hom ook toelaat om ons te gebied, 
as ons onsself nie wil loënstraf nie.  
 
Bybelse bronne: Dan. 7:13-14, Mt. 9:6, Mt. 16:27-28, Mt. 24:30, 44, Mt. 
26:64, Ps. 2:7-8, Mt. 3:17, Mt. 4:3, Mt. 8:29, Mt. 16:16, Mt. 17:5, Jes. 9:6, 
Jes. 11:1-2, Mt. 1:1, Mt. 12:23, Mt. 21: 9, Mt. 22:41-46, Rom. 1:3, 1 Kor. 
16:22, Fil. 2:11, 1 Kor. 12:3, Rom. 10:9,12-13, 2 Petr. 2:1. Op. 6:10. 
 

33. Wat beteken dit dat Christus in ons 
geloofsbelydenis bely word as die "eniggebore Seun 
van God, gebore uit die Vader voor alle tye. Lig uit 
Lig, waaragtige God uit waaragtige God; verwek, 
nie gemaak nie; een in wese met die Vader"? 

 
Hier word in die woorde van die Vaders van die Eerste Ekumeniese 
Konsilie van Nicea (325) vasgelê dat Jesus Christus nie 'n skepsel van God 
is nie, maar God Self, waar, ooreenkomstig die Oosterse manier van dink 
in beelde, die gelyke wesenheid (die homoousios) van die Vader en die 
Seun tot uitdrukking gebring word, 29) want soos die seun van 'n Jood 'n 
Jood is, so is die Seun van God ook God. 
 
Bybelse bronne: Joh. 1:18, Joh. 8:19, Joh. 10:30, Joh. 14:8-11, Joh. 20:28 
 

34. Maar as Christus sonder enige vermindering God 
is, kan Hy dan tegelykertyd ook werklik mens 
wees? 

 
Die Vaders van die Vierde Ekumeniese Konsilie van Chalcedon (451) het 
op hierdie vraag uitdruklik bevestigend geantwoord. Hulle het teen 
Nestorius, 30) wat die werklike menswees van Jesus ten koste van Sy 
Godheid wou laat geld, soos ook teen Eutyches, 31) vir wie alleen die 
Godheid van die Heer van belang was, trou gebly aan die leer dat Jesus 
Christus, toe Hy as mens gebore is, sowel die een as die ander was: 
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waaragtig God en waaragtig Mens in twee nature wat ongedeeld en 
ongeskei, (teen Nestorius) onvermengd en onveranderd (teen Eutyches) in 
één Persoon verenig is. Hierdie uitspraak bevat 'n paradoks, wat teen die 
menslike verstand en voorstellingsvermoë ingaan. Maar hierdie paradoks is 
uiteindelik niks anders nie as die misterie van die vleeswording van God, 
waarby die Christelike geloof nie kan verbykom nie. Pogings om dié 
misterie in begrippe uit te druk, lei maklik tot misverstande; so het die 
Nestoriane bv. die formulering van Chalcedon monofisities uitgelê en 
verwerp, en die Monofisiete dieselfde formulering Nestoriaans uitgelê en 
dit eweneens verwerp. Vir die Ortodokse geloof hang alles egter daarvan af 
dat onwrikbaar vasstaan: in Jesus Christus is God en mens so verenig dat 
nóg die Godheid verswak word, nóg die mensheid deur die Godheid ge-
absorbeer of uitgewis word. As dit nie so sou wees nie, sou ons teosis nie 
moontlik wees nie. Miskien word dit egter in beelde duideliker gemaak as 
in begrippe. Kort en duidelik formuleer 'n troparion uit die kanon van die 
alheilige Moeder van God hierdie feite: 32)  
 

"Hy wat elke gedaante te bowe gaan, 
het uit die alreine Maagd ons menslike natuur aangeneem; 
Hy het Mens geword in gedaante en werklikheid, 
sonder om Sy Godheid prys te gee." 

 
Bybelse bronne: Fil. 2:7, Joh. 1:9-14. 
 

35. Is die ikoon van die Geboorte van Jesus Christus 
uit die Heilige Gees en die Maagd Maria nie die 
mees indrukwekkende en mees 
werklikheidsgetroue weergawe van hierdie toedrag 
van sake nie? 

 
Inderdaad: Wanneer ons met Kersfees die Geboorte van Christus vier, vier 
ons niks anders nie as die misterie van die waaragtige mens-wees en die 
waaragtige God-wees van ons Heer en Verlosser. 'n Ander troparion uit die 
kanon van die alheilige Moeder van God maak vir ons duidelik dat ons 
natuur, wat siek was deur verwyderd te wees van God, op hierdie verenig-
wees van God en Mens aangewese is om weer gesond te word: 33) 
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 "In die skoot van die Maagd, Meester, 
 het U ons siek natuur genees, 
 deurdat U dit met u heilige Godheid verenig het, 
 die enigste doeltreffende geneesmiddel,  
 o Woord van die Vader." 
 
Bybelse bronne: Joh. 3:16. 
 
N.B. In die eucharistiese kanon van die Chrysostomos-Liturgie gedenk ons 
die goddelike Menswording en selfopoffering van God met die woorde uit 
Joh. 3:16: 34) 
 

"Heilig is U en alheilig; U en u eniggebore Seun en u Heilige 
Gees. Heilig is U en alheilig, en hoogverhewe is u heerlikheid. 
Want so lief het U die wêreld gehad dat U u eniggebore Seun 
gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, 
maar die ewige lewe kan hê." 

 
36. Beteken dit nie dat Kersfees in die Ortodokse Kerk 

kennelik 'n ander gevoelsinhoud het as in moderne 
Westerse Kerke nie? 

 
Dit is ongetwyfeld so. Sedert die agtiende en negentiende eeu probeer die 
Westerse Kerke hierdie dag met 'n stille, vriendelike ligglans omring wat 
die ruwe werklikheid agter 'n poëtiese sluier moet verberg. Die Ortodokse 
fees van die Geboorte van die Heer het egter niks van die oordadige 
romantiek daaromheen nie. Dit is veel meer 'n fees waarby besonder baie 
van die verstand en begrip geverg word deur die harde paradokse van die 
geloof. Dit word duidelik in die troparion van die Koninklike Negende Uur 
op 24 Desember: 35) 
 
 "Vandag word uit die Maagd gebore, 
 Hy wat die hele skepping in Sy hande dra. (3X) 

Sterflik is Hy, en in doeke toegedraai, wat volgens Sy wese 
onaanraakbaar is.  
God Self, wat in die begin die hemele bevestig het, lê in 'n krip. 
Uit 'n moedersbors word met melk gevoed, 
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Hy wat in die woestyn manna laat reën het vir die volk. 
Die Bruidegom van die Kerk roep die Wysemanne tot Hom, 
en as Seun van die Maagd aanvaar Hy hul gawes. 
Ons vereer u Geboorte, o Christus. (3X) 
Toon ons nou ook u goddelike Godsverskyning." 

 
Op hierdie wyse kom die alomvattende grootheid van God, en Sy 
onbegryplike neerdaling na ons mense, in die Ortodokse geboortefees van 
Christus onverminderd tot uitdrukking. 
 
Bybelse bronne: Lk. 1:46-56, Lk. 2:1-20. 
 
N.B. In hierdie geestelike verband hoort ook die Magnificat tuis (Lk. 1:46-
55), wat gewoonlik as Negende Ode tydens Mette gesing word, en wat vir 
Ortodokse gelowiges besonder na aan die hart lê. 36) 
 
 "My siel maak die Here groot,  

en my gees is verheug in God, my Saligmaker 
 
Eerbiedwaardiger as die Gerubim, 
en onvergelyklik glorieryker as die Serafim 
het u ongeskonde God die Woord gebaar.  
Waaragtige Moeder van God, ons vereer u. 
 
Omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het;  
want kyk van nou af sal al die geslagte my salig noem.  
Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is 
Sy Naam. 
Eerbiedwaardiger as die Gerubim ....... 
 
En Sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom 
vrees. 
Hy het deur Sy arm kragtige dade gedoen. 
Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi. 
 
Eerbiedwaardiger as die Gerubim ....... 
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Maghebbers het Hy van trone afgeruk  
en nederiges verhoog. 
Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul 
en rykes met leë hande weggestuur. 
 
Eerbiedwaardiger as die Gerubim ....... 
 
Hy het sy kneg Israel bygestaan,  
sodat Hy aan Sy barmhartigheid sou dink –  
soos Hy tot ons Vaders gespreek het –  
aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. 
 
Eerbiedwaardiger as die Gerubim ....... 

 
37. Ook al omhul die Ortodokse fees van die Geboorte 

van Christus die menswording van God nie met 
romantiek nie, benut dit tog ook wel, naas 
historiese herinneringe, poëtiese werke en motiewe 
uit legendes om hierdie gebeurtenis en die betekenis 
daarvan te verduidelik. Word die waarheid 
daardeur nie vervals en die verhaal 
ongeloofwaardig nie? 

 
Ons oppervlakkige denke soek die waarheid uitsluitend in 
natuurwetenskaplike en geskiedkundige feite. Maar daar bestaan 
gesigspunte van die waarheid wat nie met feite alleen uitgedruk kan word 
nie. Dit geld in die besonder vir die waarhede van ons geestelike lewe. Dit 
kan slegs as gelykenis begryp word in beelde wat tuishoort onder metafore 
en gelykenisse, en ook legendes en drome. As 'n mens derglike beelde 
teëkom, moet jy nie vra: "Wanneer is dit waar en hoe het dit gebeur?" nie. 
'n Mens moet jou liewer afvra: "Wat beteken hierdie beeld? Waarop 
sinspeel dit?" D.w.s.: 'n Mens mag die beeld nie histories uitlê nie, maar 
moet dit "allegories" (Grieks: "iets anders seggend") opneem, want dit gaan 
in hierdie beelde nie om verbygegane historiese gebeurtenisse nie, maar om 
dieperliggende geestelike waarhede wat ook ons aangaan en nie aan tyd en 
ruimte gebonde is nie. 
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 In die nuwere Westerse teologie is die "allegoriese" of 
"pneumatiese" (geestelike) uitleg van Skrif en tradisie ontoelaatbaar. 
Alleen die historiese uitleg geld en word erken. Dit is te begryp teen die 
agtergrond van die feit dat, deur die beginnende individualisme in die 
Westerse skolastiese teologie van die Middeleeue, met behulp van 
allegorie, elke gewenste uitleg van 'n teks moontlik geword het, omdat daar 
geen vaste tradisie was nie en duidelike riglyne vir 'n juiste uitleg ontbreek 
het. Daarom het die humanistiese en reformatoriese eksekgete (uitleggers 
van die Skrif) in die 16de eeu 'n streng, letterlik historiese uitlig probeer 
bereik. Daaruit het die moderne Westerse Bybelwetenskap ontstaan, wat 
die histories-kritiese metode van Skrifuitleg eensydig toepas. 
 
 Die Ortodokse gelowiges kan nie met hierdie eensydigheid 
saamgaan nie. Vir hulle is die "allegorie", soos wat dit van oudsher in die 
sinagoge en die Kerk gebruik is vir die uitleg van die heilige Skrif en 
tradisie, nog altyd onontbeerlik. Die Ortodokse Kerk laat die allegoriese 
uitleg egter nie oor aan subjektiewe willekeur nie, maar onderwerp dit 
streng aan die tradisie van die Vaders. Want die "ander, diepere betekenis" 
wat by hierdie uitlê gesoek word, kan nie 'n willekeurige betekenis wees 
nie, maar is juis dit wat die Heilige Gees in die Kerk lewend hou deur 
middel van die ononderbroke verkondiging van die Woord van God in die 
suksessie (ambsopvolging) van die Apostels en die groot Predikers en 
Leraars van die Ou Kerk. Daarom moet elke Ortodokse eksegeet die 
Kerkvaders bestudeer en ken. Bowendien bestaan daar vir die Ortodokse 
eksegeet riglyne waaraan hy sy "allegoriese" uitleg net so deeglik as sy 
"letterlike geskiedkundige" uitleg moet meet. Ietwat eenvoudig voorgestel 
is daar drie sulke riglyne: 
 

1. Die fundamentele kriterium vir elke uitleg is die heilsgebeure van 
die menswording van God in Jesus Christus, Sy verblyf op aarde, 
Sy Kruis, Sy Opstanding, Sy Hemelvaart, Sy belofte van die 
Wederkoms, en Sy stuur van die Heilige Gees. Geen uitleg kan van 
hierdie "Christusgebeure" afsien nie. Dit beteken dat elke uitleg 'n 
Christologiese uitleg moet wees. Vir voor-Christelike, d.w.s. Ou-
Testamentiese, tekste wil dit sê dat dit eg "tipologies" opgeneem 
moet word. 'n "Tipos" is 'n voorafbeelding van 'n nog verborge, 
meer volkome en groter feit. Volgens Rom. 5:14 is Adam 'n 
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"voorbeeld (tipos) van Hom wat sou kom”, naamlik Christus. 
Volgens 1 Kor. 10:1-13 moet die Israeliete in die woestyn gesien 
word as tipos van die Christelike volk van God. Die tipologiese 
uitleg van die Ou Testament is dus die Christologiese uitleg 
daarvan. Dit is al deur Christus Self toegepas en daardeur het ook 
die Ou Testament vir die jong Kerk Heilige Skrif geword.  

 
2. Uit die noodsaak om elke teks Christologies uit te lê, vloei ook die 

kriterium voort dat 'n mens by alle uitleg moet besef dat ons almal 
saam in die Kerk is, as die Liggaam van Christus en die volk van 
God. Elke uitleg in die Kerk is dus "ekklesiologiese uitleg". In 
Rom. 13:6 staan dat dié uitleg moet geskied "na die mate 
(analogie) van ons geloof". Dit kom daarop neer dat dit daarom 
gaan om elke afsonderlike punt te begryp vanuit die geheel van die 
kerklikge geloof. Want ten slotte is alle afsonderlike uitsprake 
maar voorbeelde (paradigmata) wat ten doel het om die gelowiges 
omhoog te voer (anagogein) na die volheid van die insig. Daarom 
is die "analogiese uitleg" die strewe van die eksegese om Skrif en 
tradisie ernstig te neem as middel om God, die Heilige Gees, in die 
Kerk te ontmoet. 

 
3. Ten slotte moet 'n mens by alle uitleg daaraan dink dat hulle wat 

Gods Woord hoor, onophoudelik geroep word tot boete en 'n nuwe 
lewenswyse in die Gees (Rom 6:4) Die "tropologiese" uitleg 
(tropos = ommekeer) wend dit so tot die hoorders dat tot 
uitdrukking kom dat elke teks die hoorder in sy gewete voor God 
raak, sy vrye wil aanspreek en hom met God se werk wil 
konfronteer. Dikwels word die tropologiese uitleg aangedui met 
"sedekundige uitleg". Maar dit kan tot die misverstand lei dat dit 
daar alleen om die moraal sou gaan, terwyl dit tog gaan om die 
Christelike bestaan van die gelowige in sy geheel. 

 
Aangesien hierdie maatstawwe vir die uitleg van Skrif en tradisie 
in die Kerk van krag is, hoef 'n mens nie bang te wees vir motiewe 
uit legendes en vir poëtiese verwerkings in die kerklike tradisie nie. 
Jy weet dat dit nie histories nie, maar allegories uitgelê moet word 
en daar bestaan geen gevaar dat 'n mens deur subjektiewe 
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willekeur op die verkeerde spoor gebring word nie. Daarom is daar 
ook in die Ortodokse Kerk nie plek vir "fundamentalisme" nie 
(d.w.s. geloof in die letter van die Bybel nie); waar 'n mens dit tog 
aantref, berus dit op onwetendheid of Westerse invloed, en moet 
dit as hoogs onortodoks deur sorgvuldige sielesorg uitgewis word. 
90) 
 
Bybelse Bronne: Lk.24:27, Mk. 12:10-11, Gal. 4:21-31, 1 Kor. 
10:1-11, 1 Kor. 3:4-18, 2 Kor. 6:2, Hebr. 4:1-13. 

 
38. Gevolglik moet ook die beeld van die geboorte van 

Christus allegories uitgelê word, soos dit in die 
feesikoon en die troparion en die stigiere oor die die 
geboortefees van Christus sigbaar word en soos dit 
bv. in die feeskontakion van Kersfees besing word: 

 
"Die Maagd het vandag Hom gebaar wat was voor 
alle syn; en die aarde bied 'n grot aan Hom wat 
ontoeganklik is. Die Engele sing lof met die Herders; 
die Konings volg die ster. Want vir ons is gebore as 
Kind Hy wat God is in alle ewigheid." 
 
Wat wil die verskillende motiewe in dié beeld 
duidelik maak? 

 
Volgens Ortodokse tradisie het Christus in 'n grot in die wêreld gekom. 
Ook die Kers-ikoon toon Christus vir ons in 'n krip tussen 'n os en 'n esel in 
'n swart grot in die middel van 'n berg waarbo die Ster van die Wyse 
Manne sy lig uit God ontvang en as 'n ligstraal in die grot skyn. Die grot 
dui die samehang aan tussen die geboorte en die dood van Jesus Christus; 
want die geboorte is as 't ware 'n eerste halte op die weg na die dood, 'n 
weg van ongeëwenaarde vernedering. Die grot maak sigbaar dat die aarde 
Hom, die Alomvattende, niks meer kan bied nie as die engte van die graf, 
en kondig aan dat die diepste punt van die weg op aarde van ons Heer, Sy 
afdaling in die onderwêreld sal wees ná Sy dood aan die kruis. Die krip 
word dan dikwels as 'n sarkofaag uitgebeeld. 
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 Christus lê eensaam tussen os en esel, wat wys op Jes. 1:3, waar 
ons lees: " 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krip van sy eienaar, maar 
Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie." Die ou Kerkvaders het 
soms die os as simbool van die heidense volke gesien en die esel as 
simbool van die weerbarstige volk Israel uitgelê. Buite die grot lê of kniel 
die Moeder van God. Sy word as die belangrikste figuur, behalwe die 
Kindjie, buite verhouding groot afgebeeld. Meesal keer sy die Kind die rug 
toe; in ieder geval kyk sy nie na Hom nie, maar in die verte of na binne 
haarself. Sy bid. Daarby wys sy dikwels met een hand in die rigting van die 
Kind; soms lê sy ook een hand op haar hart en herinner daarmee aan die 
Woord: "Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart 
oordink." (Lk.2:19) Sy is egter altyd in haarself gekeer en hou haar nie met 
die Kind besig nie. Die uitleg van hierdie, by die eerste aanskoue daarvan, 
merkwaardige situasie is eenvoudig: Ook nadat Christus in die Moeder van 
God die menslike natuur aangeneem het en in die wêreld gekom het, bly 
die Moeder van God verbonde met die wêreld en is sy vir die wêreld 
aanwesig as belangrikste voorbidster en gids na Christus.  
 
 Dit is geen toeval dat sy feitlik nooit saam met Josef voorgestel 
word, soos wat dit in Westerse uitbeeldings van die krip voorkom nie. 
Josef bevind hom veeleer verder verwyder van die krip, dikwels by die 
onderkant van die ikoon, waar hy met sy kop in sy hande in diepe nadenke 
versonke sit. Hy is immers nie die vader van die kind nie; sy verstand 
probeer tevergeefs die misterie van die wonderbare Geboorte begryp. Voor 
hom staan 'n merkwaardige, in velle geklede, geboë gedaante, met 'n stok 
in die hand. Die uitleg wissel. Sommiges sien daarin die ou Profeet Jesaja 
in asketiese klere, soos wat die grootste van die Profete van die Ou 
Testament, Johannes die Doper, dit gedra het. In Mt. 1:20-23 is die woorde 
van die Profeet Jesaja wat die twyfel van Josef opgehef het en hom beweeg 
het om met die Moeder van God op weg te gaan, naamlik: "Kyk, die maagd 
sal swanger word en 'n seun baar en hom Immánuel noem," (wat God is 
met ons beteken). (Jes. 7:14) Ander sien in die eienaardige gedaante die 
satan wat, soos 'n ou herder vermom, Josef se nadenke met twyfel vervul. 
Hierdie verklaring kan egter maklik van 'n latere datum wees en slegs 
ontstaan het deurdat mense nie meer die asketekleding van die Profeet 
begryp het nie. 
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 By die onderrand van die ikoon is daar meesal nog 'n toneel wat 
moeilik is om uit te lê: Die pasgebore Kind word deur 'n vroedvrou en haar 
diensmeisie gebad. Hier is van belang dat die bad ook dikwels lyk soos 'n 
klip doopbak, wat 'n mens laat dink aan die waterwyding met Teofanie. 
Daardeur word die geestelike betekenis van die toneel aangedui: Hier word 
die water – en daarmee saam alle elemente van die skepping – geseën en 
geheilig deur die aanraking met die Heer. 
 
 Die bo-rand van die ikoon is vol Engele wat God, die Vader, 
lofprys en dank. Een van dié Engele wend hom tot die herders wat op die 
berghelling skape laat wei. Hy verkondig aan hulle die koms van hul 
Verlosser, (Lk. 2:8-11) want die boodskap van die verlossing is vir hulle, 
die armes, bedoel. Maar nie net hulle word in beweging gebring in die 
rigting van die Kind nie. Aan die ander kant van die berg trek die wyse 
astroloë uit die Ooste daarheen, meesal te perd. Hulle verteenwoordig op 
waardige wyse die grootheid van die wêreld van die tyd: Wetenskap, 
aansien en rykdom. Dat ook hulle deur die Ster na die Kind gelei word, 
beteken dat die Verlossing vir die hele wêreld geskied het: vir armes en 
rykes, vir gewone mense en vir hooggeplaastes; vir eenvoudiges en wyses. 
Hulle, die Wyse Manne, soek die Kind weliswaar eers op die verkeerde 
plek; in die koninklike paleis by hoogwaardigheidsbekleërs, in plaas van in 
die grot by die armes. Hulle moet daarom 'n langer pad kom as die herders. 
Die ikoon toon hulle op pad, nog ver van hul bestemming. Hulle dra gawes 
met hulle saam om dit aan die Kind te bring en wys met dié gawes op die 
waardigheid van die ontvanger: Die goud is gepas vir die koning, die 
wierook vir God en die mirre vir Hom wat mens geword het, wat die dood 
op Hom neem vir die heil van die wêreld.  
 
Bybelse bronne: Mt. 1:18-2:12, Lk. 2:1-20. 
 

39. 'n Feit wat by die pasgegewe uitleg van die Kers-
ikoon genoem is, skyn van geen geringe belang te 
wees vir die Ortodokse telogie en vroomheid nie: 
Waarom word die Moeder van God "Maagd" 
genoem? Kon sy sonder aanraking met 'n man 
swanger word en 'n kind in die wêreld bring? 
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Sy het nie sommer 'n kind gekry nie, maar God Self het deur haar die 
wêreld binnegegaan. Die maagdelikheid van die Moeder van God is daarby 
die afbeelding van die suiwere passiwiteit van die menslike natuur by 
hierdie gebeurtenis. Want die manlike wils- en daadkrag van die menslike 
natuur het aan hierdie verlossingswerk hoegenaamd geen aandeel nie. Dit 
is uitsluitlik die vrug van die Krag van God in dieHeilige Gees en van die 
deemoedige kinderlike toestemming van 'n jong vrou wat nie sonder meer 
oorweldig is nie. Daarom bly wat hier gebeur het 'n wonder wat nie vir die 
menslike verstand te begryp is nie, soos 'n troparion uit die kanon van die 
alheilige Moeder van God ook getuig: 

 
"U geboortegewing gaan alle verstand te bowe, o Moeder van God, 
want u het ontvang sonder 'n man en gebaar as maagd. Deur u is 
God in die wêreld gebring: Ons wil Hom verheerlik en u prysend 
verhef." 

 
Bybelse bronne: Jes. 7:14, Mt. 1:18-25, Lk. 1:26-38, Mt. 18:3-4. 
 
N.B. Ons lofgesang oor die onvoorstelbare wonder van die menswording 
van God en ons saligprysing van die Moeder van God moet niks anders 
wees as die dankbare instemming met die "Ja" van die maagdelike Moeder 
nie. Ook ons kan immers ons heil nie met ons eie pogings bewerkstellig nie, 
maar net as geskenk aanvaar. In hierdie betekenis word in die negende ode 
van die kanon van die alheilige Moeder van God in die sesde toon gesê:  
 

"Maagd, u is voorwaar die weefstoel van die Godheid waarop die 
Woord die gewaad van Sy Liggaam geweef het en daardeur my 
natuur vergoddelik het. Toe Hy Hom daarmee beklee, het Hy ons 
almal verlos wat u met 'n rein hart verhef." 

 
40. Die Ortodoksie leer dat die Moeder van God nie net 

die Seun van God as maagd ontvang het nie, maar 
dat sy ook na die Geboorte maagd gebly het. Wat 
wil dit sê? 

 
'n Troparion uit die eerste ode van die kanon van die alheilige Moeder van 
God in die vierde toon lui: 
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"Christus, wat bo die hemel woon en na die sterflikheid neergedaal 
het, het Sy woning geheilig en haar oninneembaar gemaak. Want 
sy wat die Skepper gebaar het, het ook na sy Hom gebaar het, die 
sieraad van maagdelikheid gebly." 

 
In dié troparion word oor die maagdelikheid van die Moeder van God 
gepraat in samehang met haar uitverkiesing en heiliging. Daarby word 
gesinspeel op een van die Vesperlesings vir hoogfeeste van die Moeder van 
God, waar van die Tempel gesê word: "En die Here het vir my gesê: 
Hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie, en 
niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die Here, die God van Israel, 
daardeur ingegaan het; daarom moet dit gesluit bly" (Es. 44:2) Die Tempel 
word in hierdie verband opgeneem as tipos (voorafbeelding) van die 
Moeder van God. Dit stel vir ons duidelik voor oë dat as God iets deur Sy 
aanraking uitverkies, heilig en reinig, dit nie maar 'n toevallige gebeurtenis 
kan wees wat verbygaan en die betrokkene agterlaat asof daar niks gebeur 
het nie. 'n Stempel word inteendeel as 't ware op die uitverkorene gedruk 
waardeur dit vir altyd geteken is. Daarom dra die Moeder van God op die 
meeste Ortodokse ikone drie pragtige goue sterre op haar purper mantel; 
een bo die voorhoof en twee regs en links 'n handbreed onder die skouers. 
Hierdie sterre is die tekens van haar maagdelikheid vóór, gedurende en ná 
die geboorte van haar Seun. Sy dra hierdie tekens nie ter wille van haarself 
nie. Dit is hoegenaamd nie kenmerke van haar deug of askese nie, maar 
getuig van die betroubaarheid van die genade van God. Dit gaan om die 
sekerheid dat God geen skepsel wat Hy uitverkies en geheilig het soos 'n ou 
stuk speelgoed weggooi nie, daar dat Hy Sy Werk van heiliging en 
reiniging, waarmee Hy begin het, tot voleinding bring. Hierdie heiliging 
brand; dit reinig met pyn, (Lk. 2:35) dog dit verbrand nie, maar behou, 
louter en heel. Hier geld die belofte van die Profeet Jesája: "As jy deur vuur 
gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie." (Jes. 
43:2) Met betrekking tot die Moeder van God word dit altyd weer duidelik 
gemaak met die beeld van die Brandende Doringbos, daardie doringbos in 
die woestyn waaruit God met Moses gepraat het, en wat gebrand het, maar 
nie verbrand het nie. (Ex. 3:2-6) Dié doringbos is deur die Ortodokse Kerk 
steeds weer besing as tipos van die Moeder van God, soos bv. in die eerste 
ode van die kanon van die alheilige Moeder van God in die vyfde toon: 
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"Die doringbos wat u, Alreine, voorafgebeeld het, is nie verbrand 
in die vlammende vuur nie. Want as maagd het u gebaar en maagd 
het u gebly, wat alle verstand te bowe gaan, o maagdelike 
Moeder." 

 
Dit wat met die Moeder van God by die geboorte van haar Seun gebeur het, 
het nie net betekenis vir haar nie, maar vir elkeen van ons. Daarom is ook 
haar voortdurende maagdelikheid vir ons 'n teken dat God deur alle vuur 
heen heilig en behou wat Hy uitverkies het. 
 
N.B. Beter as enige uitleg word in 'n troparion uit die derde ode van die 
kanon van die alheilige Moeder van God in die vierde toon gesê wat dit vir 
die Ortodokse gelowige beteken om die Moeder van God as ewige maagd 
te vereer.  
 

"Die natuur van die sterflikes is gereinig toe dit in u met die 
onuitblusbare goddelike vuur in aanraking gekom het. Alreine 
Maagd, soos 'n brood wat onder die as gebak is, het ook u 
ongeskonde gebly deur die vuur, danksy Hom, wat u bewaar het." 

 
Bybelse bronne: Es. 43:27-44:4, Ex. 3:2-6, Jes. 43:2. 
 

41. Beteken dit dan dat die Moeder van God, volgens 
Ortodokse begrip, 'n voorafbeelding (tipos) is van 
die menslike siel as sodanig? 

 
Inderdaad. Maar sy is meer as net dit. Deur God se uitverkiesing en haar 
deemoedige aanvaarding van die boodskap van die Engel met die woorde: 
"Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u 
woord," het sy alleen onder alle mense die moeder geword van die Lewe en 
daarmee teruggekry wat Eva verspeel het. Ons mag dus nie by haar 
ongeëwenaardheid verbykyk nie. As werktuig van die verlossing het sy ook 
as die eerste die verlossing en volkome teosis in haarself ervaar. Daarvan 
getuig haar Ontslaping, soos in die feestroparion van 15 Augustus gesê 
word: 39) 
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"Hoewel u gebaar het, het u Maagd gebly, en na u sterwe het u die 
wêreld nie agtergelaat nie, Moeder van God. U het opgegaan na die 
lewe, o Moeder van die Lewe, en deur u gebede red u ons siele van 
die dood." 

 
As vernaamste lid van die Kerk word sy so voorafbeelding (tipos) en 
voorbeeld van die nuwe mensheid wat in die Kerk vorm aanneem. As tipos 
van die Kerk is sy tegelykertyd ook tipos van die herstelde mensenatuur en 
daardeur van die mees innerlike werklikheid van elke gedoopte. In haar kan 
ons nou al ervaar wat elke gelowige deur teosis na die mate van sy vermoë 
eendag sal wees, maar wat sy egter in volkomenheid is: 'n tempel van die 
lewende God. Daarom sing ons:  

 
"Alleen u, alreine Maagd, onder alle geslagte van die mens, het as 
Moeder van God die woning en beskutting vir die Godheid geword 
...." 

 
En: 40) 
 

"Die profeet Dawid, wat deur u voorvader van God geword het, het 
oor u geprofeteer tot Hom wat groot dinge aan u gedoen het: 'Die 
koningin staan aan u regterhand.' (Psalm 45[44]:10) Want Hý het 
u as die leweskenkende Moeder getoon (Gen. 3:20) wat as God dit 
goedgevind het om sonder vader uit u mens te word; om Sy 
beeltenis te herstel wat deur hartstogte bederf was, en om die skaap 
wat in die berge verdwaal was op Sy skouers te neem en dit huis 
toe te bring na die Vader en te verenig met die Kragte van die 
Hemele." 

 
As Moeder van die Lewe, wat in haar Seun vrye toegang het tot God, word 
sy in die Kerk as onvermoeibare voorbidster en helpster van die swakkes 
vereer. Keer op keer klink in die Ortodokse kerkdienste die uitroep: "Deur 
die gebede van die alheilige Moeder van God, o Heiland, red ons," of 
"Alheilige Moeder van God, red ons." 
 
 Uit hierdie laaste formulering moet 'n mens egter nie die indruk kry 
dat die Moeder van God in 'n sekere sin medeverlosser is nie. Want in 
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teenstelling met bepaalde nuwe Rooms-Katolieke begrippe staan sy in die 
Ortodokse tradisie altyd aan die kant van die verloste mensheid; dus nooit 
aan die kant van die verlossende goddelike natuur nie. Want ook wat sy 
deur haar voorbede en werksame ondesteuning doen vir hulle wat in nood 
verkeer, is in diepste wese niks anders nie as wat ook die ander lede van 
die Kerk volgens hul vermoë doen, en moet doen: om die swakkere lede 
van die Liggaam van Christus deur voorbede en hulpverlening te steun. 
Om daaroor geen misvestand te laat ontstaan nie, is in die Nederlandse 
tekste die Griekse konstruksie "soson himas" met betrekking tot die 
Moeder van God vertaal met die woorde "Alheilige Moeder van God, bid 
vir ons", of "    beskerm ons". Daardeur word aan die betekenis van die 
Griekse teks in ons omgewing meer reg gedoen as 'n letterlike vertaling. 
 
 Hoeseer die Moeder van God beskou moet word as tipos van die 
Kerk en van elke individuele gelowige, blyk ook uit die Evangelie, uit 
Lukas 10 en 11, wat gelees word op alle hoogfeeste van die Moeder van 
God wat nie 'n eie Bybelse grondslag het nie. Om dié lesing te begryp, 
moet 'n mens in die heel eerste plek die slot van die perikoop bekyk. Daarin 
gaan Jesus in op die saligprysing van Sy Moeder deur 'n vrou uit die volk 
wat uitgeroep het: "Salig is die skoot wat U gedra het, en die borste wat U 
gesoog het." (Lk.11:27) Die Heer wys hierdie saligprysing nie af, soos baie 
Westerse eksegete ten onregte tot die slotsom kom nie. Hy gaan veeleer 
dieper daarop in: "Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit 
bewaar." (Lk.11:38) Daarom het sy die Moeder van die Lewe geword. Met 
dit as vertrekpunt kan ons nou die eerste deel van die lesing begryp. Dit 
vertel die verhaal van 'n geestelike navolgster van die Moeder van God wat 
nie toevallig ook Maria heet nie. Ook sy is tipos van alle hoorders van God 
se woord, omdat sy onverstoorbaar aan die voete van Jesus sit en na Hom 
luister, terwyl haar suster haar laat beheers deur die dinge wat gedoen moet 
word en haar laat opjaag deur sorge, onrus en ongeduld. (Lk. 10:38-40) 
Wie hom dus daaroor verwonder dat die eerste deel van die Evangelie-
lesing op baie feeste van die Moeder van God gladnie oor haar gaan nie, 
maar oor 'n vrou wat ook die naam Maria dra, leer dit begryp, as hy voor oë 
hou dat die Moeder van God is wat sy is omdat sy "God se woord gehoor 
het en dit bewaar het."  
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 Teen die agtergrond van die beskouings wat so pas weergegee is, 
kan 'n mens ten slotte ook die kontakion van die hoogfees van die 
Verkondiging op 25 Maart begryp, wat ook in die Akafis-gesang (akafistos 
= 'nie-sittend') vir die Moeder van God gesing word. Dié gesang prys die 
Moeder van God as die beskermster van die stad Konstantinopel en stam 
sekerlik uit die jaar 626, toe Patriarg Sergius in die afwesigheid van die 
keiser Heraklius die verdediging van die stad met welslae ge-organiseer 
het. In dié kontakion word die Moeder van God aangespreek as 
"Aanvoerster wat vir ons stry" wat die stad onder haar hoede neem. Daarin 
kom die geloof tot uiting dat hy wat die woord van God hoor en bewaar, 
teen alle nood en gevare opgewasse is, as hy in daardie woord bly. Want 
die Heer Self het in die Afskeidsrede aan Sy dissipels beloof: "Voorwaar, 
voorwaar, Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy 
ook doen; en hy sal groter werke doen as as dit, omdat Ek na my Vader 
gaan." (Joh. 14:12) Daarom ervaar en prys die Ortodokse volk die Moeder 
van God altyd weer as die beskermster en redster in nood en gevare. Met 
dié kontakion hou dit die herinnering lewendig aan die ontelbare 
wonderbare behoedings en reddings, maar ook aan die vreeslike feit dat 
Konstantinopel geval het (1453), kort na sy wêreldlike en geestelike leiers 
die Ortodokse geloof verraai het. Omdat hy weet waarop dit betrekking het, 
en uit dankbaarheid vir die feit dat die Ortodokse geloof, ondanks die val 
van die stad nie verlore gegaan het nie, sing die volk tot vandag toe die 
kontakion met vuur, vrees en verering: 41) 
 

"U is die Leidster wat vir ons stry, en ons van die bose bevry het: 
daarom sing ons u vol dankbaarheid die lied van oorwinning toe. 
Maar deur u onoorwinlike mag, o Moeder van God, red nou ook uit 
alle gevare die bevryde volk wat tot u sing: Verheug u ongehude 
bruid." 

 
Bybelse bronne: Hooglied 4:12, Lk. 1:26-38, Lk. 2:19, 51, Lk. 10:38-40, 
Lk. 11:27-28, Lk. 15:1-7, Ps. 45(44):10-18, 1 Sam.(1 Kon.) 2:10, Rom. 
8:29, 1 Kor. 15:49, Joh. 14:12-14. 
 
N.B. Wat die Moeder van God vir die Ortodokse gelowiges beteken, word 
saamgevat in 'n stigier (tussenstrofe) by die Ligpsalms 42) van die 
Sondagvespers in die vyfde toon: 
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"Alreine Moeder van God, wat moet ek u noem? Tempel van die 
heerlikheid van God. Ek noem u Tuin van Eden en dui u aan as Ark 
van Noag wat vir God die koninklike priesterdom, die hele heilige 
volk, die skare van Christus ons God, gered het. Ek vergelyk u met 
die tent van Moses, waarin die Ark van die Verbond geberg is met 
die bloeiende staf, die kandelare, die kruik met manna en die goue 
wierookvat; die tent waar elke gelowige sy toevlug soek en smeek 
om groot genade." 

 
42. Maar hoe kan 'n mens hierdie verering van die 

Moeder van God in die Kerk regverdig? Is dit nie 
in stryd met die gebod om God alleen te aanbid en 
van Hom hulp en redding te verwag nie? 

 
Daar bestaan geen twyfel nie dat daar ook binne die Ortodoksie hier en 
daar 'n begin te vind is van 'n verkeerde Maria-verering, wat uit die 
Middeleeue stam. Maar die beginsels van die reg en die grense van die 
verering van die Moeder van God is in die Ortodokse Kerk heel duidelik. 
Daarby moet 'n mens in die eerste plek daaraan dink dat in die Liggaam 
van Christus – wat die Kerk is – wederkerige eerbiediging en voorbidding 
'n vanselfsprekende uiting vorm van die onderlinge verbondenheid in die 
Heilige Gees, en beantwoord aan die liefde wat ons aan mekaar verskuldig 
is, waarin die een die ander met eerbied beskou en die sterkeres die 
swakkeres te hulp kom. Aan hierdie gedrag binne die Liggaam van 
Christus kan ook die dood niks verander nie; dit is nie in staat om die 
liefdesbande te verskeur nie; die mag om dit te doen, is hom immers deur 
die dood van Christus ontneem. Só gesien, is die verering en aanroep van 
die Moeder van God nie iets wat aanstoot sou kon gee nie. Daarby moet 
ons wel daarvan uitgaan dat die Moeder van God volgens die Ortodokse 
leer by alle verering wat haar as vernaamste lid van die Kerk toekom, 'n 
skepsel is en bly, sodat die oneindige kwalitatiewe onderskeid tussen 
Skepper en skepsel altyd gerespekteer moet word. Die Vaders van die 
Ortodokse Kerk het daarom aan 'n onderskeid van begrippe vasgehou wat 
die teoloë in die Weste ontgaan het, deels deur verkeerde vertalings uit 
Grieks in Latyn, deels deur die onderskatting daarvan. 
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 Na aanleiding van die ikonestryd in die Bisantynse Ryk (726-843) 
is by die Sewende Ekumeniese Konsilie van Nicea in 787 vasgelê dat daar 
onderskeid gemaak moes word tussen verering (douleia, d.w.s. diens, 
buiging, kus) wat ikone, die Evangelieboek, die heilige Kruis, die Heiliges 
en die hemelse Magte toekom, en die ware aanbidding (latreia) wat alleen 
die Drie-enige God toekom. Die Moeder van God, wat "eerbiedwaardiger 
(is) as die Gerubim en onvergelyklik glorieryker as die Serafim" is, is dus 
net soos alle ander skekpsels uitgesluit van "latreia" (aanbidding), ook al 
word aan haar 'n "hoër verering" (hiperdouleia) bewys. 
 
 Reeds die hofteoloë van Karel die Grote, wat die stukke van die 
konsilie in opdrag van dié keiser moes goedkeur, het bewus of onbewus 
hierdie beginselsonderskeid tussen "douleia" en "latreia" oor die hoof 
gesien, om polemiek te voer daaroor dat die Grieke "afbeeldinge aanbid" 
(adorare = latreia). Woordryk het hulle in die sogenaamde Karolingiese 
boeke die besluite van die Konsilie van Nicea vervloek en "die aanbidding 
van afbeeldinge" wat dié konsilie volgens hulle geleer het, verwerp. 
Daarby het hulle egter vooropgestel dat 'n mens die Heiliges en hul 
relikwieë, maar veral die Moeder van God, kon en moes aanbid. Daardeur 
is in die Weste 'n deur geopen vir 'n Mariaverering wat die grense tussen 
skepsel en Skepper uitgewis het en in stryd met die eerste gebod was.  
 
 Hoe moet 'n mens nou 'n soorgelyke misbruik in Mariaverering 
benader? Volgens die Ortodokse opvatting hoegnaamd nie deur te weier 
om die Moeder van God te vereer nie. Ook in die familiekring tree 'n mens 
nie op teen die verafgodende liefde vir 'n kind deur daardie kind 
hoegenaamd geen liefde meer te gee nie. Dit gaan liewer daarom om 
riglyne te hê en te gebruik wat in die geloofsuitinge self 'n onderskeid 
tussen goeie en verkeerde verering moontlik maak. Die onderskeid tussen 
die begrippe waaraan die Vaders na die ikonestryd vasgehou het, lewer 
sulke maatstawwe. Daarin word naamlik gesê dat die Moeder van God nie 
so vereer mag word dat sy in die pad staan van die aanskouing van die 
Drie-enige God en van ons enigste Verlosser nie. Sy mag nie in Sy plek 
gestel word nie, en ook nie geskei van Hom vereer word, soos wat in die 
Westerse Middeleeue op groot skaal gebeur het nie. Ook al word sy hoër 
geag as alle Gerubim en Serafim, besing as koningin, geprys as Moeder 
van die Lewe, geroem as sieraad van maagdelikheid en aangeroep as 
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voorbidster en helpster, moet dit altyd duidelik bly dat sy dit nie uit 
haarself is nie, maar net deur Hom, en lei na Hom wat ook as haar Seun 
haar Heer is en bly. 
 
Bybelse bronne: Ex. 20:2v, Mt. 8:21-22, Mt. 12:46-50, Joh. 2:1-11, Rom. 
12:10, Rom. 14:1. 
 

43. Wat bring die Ortodokse gelowige tot verering van 
die Moeder van God? 

 
Geen amptelike dogmatiese verpligting nie. Weliswaar het die Derde 
Ekumeniese Konsilie van Efese in 431 verklaar dat Maria Theotokos 
(Moeder van God) is, wat aanleiding gegee het tot die ontstaan van 
veelvuldige kerke, feeste en ikone van die Moeder van God, maar haar 
verering is vir die individuele gelowige nooit 'n godsdienstige plig gemaak 
nie. Die Ortodokse volke het die Moeder van God veeleer ongedwonge, 
met vreugde en spontaan vereer, ooreenkomstig die woord uit die 
Magnificat: 42) "…. want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig 
noem." Want van oudsher af het saam met die erkenning en aanvaarding 
van die wonder van die menswording van Christus die lofprysing van Sy 
Moeder gegaan. Daardeur, volgens die oud-Christelike opvatting, is ook 
die Seun geëer, asook die genadegawe van die verlossing dankbaar 
aanvaar. 
 
Bybelse bronne: Lk. 1:48 
 
N.B. Die Megalinarion van die Moeder van God is by alle Ortodokse volke 
een van hul mees geliefde gesange: 44) 
 

Waarlik, dit is gepas om u te prys, o Theotokos; immergeseënde, 
allersuiwerste en die Moeder van ons God. Eerbiedwaardiger as 
die Gerubim en onvergelyklik glorieryker as die Serafim, het u 
ongeskonde God die Woord gebaar. Waaragtige Theotokos, ons 
vereer u. 

 
44. Wat beteken die hoogfeeste van die Moeder van 

God in hierdie verband? 
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Elk van die vier hoogfeeste van die alheilige Moeder van God wat in die 
Ortodokse kerklike jaar gevier word, het 'n afsonderlike karakter en 
inhoud. Dié hoogfeeste is: die Geboorte van die Moeder van God, haar 
Tempelgang, die Verkondiging van die Geboorte van die Here deur Gabriël 
en die Ontslaping van die Moeder van God (die Koimesis). 
 

45. Waaroor gaan dit by die Geboorte van die Moeder 
van God? 

 
Die fees van die Geboorte van die Moeder van God, wat op 8 September 
gevier word, is die eerste groot fees van die kerklike jaar. Dit wys vooruit 
na die Geboorte van Christus, soos die feestroparion getuig: 45) 
 

"U geboorte, o Moeder van God, het die Vreugde aan die hele 
wêreld ge-openbaar. Want uit u het opgegaan die Son van 
Geregtigheid: Christus ons God; Hy het ons van die vervloeking 
bevry en skenk ons Sy seën. Hy het die dood tot niet gemaak en 
verleen ons die ewige Lewe." 

 
Dit beteken: Die vier van die Geboorte van die Moeder van God is, soos 
elke fees van die Moeder van God, uiteindelik 'n fees van die Here. Die 
spesiale betekenis van die fees van 8 September kom aan die lig as 'n mens 
kyk na die waarheid wat hier in digterlike vorm geklee is en wat as 
feeslegende (legende het oorspronklik beteken: wat in die diens gelees 
moet word) aan die Protevangelie van Jakobus (Pseudo-Jakobus 4:1-2) 
ontleen is. Daarin word vertel dat Joachim en Anna, die ouers van Maria, 
lank kinderloos gebly het. Hulle het swaar daaronder gely, totdat 'n Engel 
as gevolg van hul gebede aan Anna in die tuin en aan die vastende Joachim 
in die woestyn 'n geseënde nakomelingskap beloof het. Dit beteken: die feit 
dat God in die Maagd Maria die menslike natuur aangeneem het, word as 'n 
wonder van genade beskou, omdat dit op geen manier op grond van 
verdienste aan die natuur self toegereken kan word nie. Want ons natuur 
het deur die sonde onvrugbaar geword. Dat dit God tog kan ontvang, kom 
alleen deurdat God Self dit tot stand bring. Daarom lui 'n stigier by "Here, 
ek roep U aan" in die Vespers van 8 September: 46) 
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"Hierdie dag is die voorspel tot die algehele vreugde: Vandag waai 
vir die eerste keer die wind wat ons die Heil bring. Nou is 'n einde 
gemaak aan die onvrugbaarheid van ons natuur, want 'n 
onvrugbare vrou blyk moeder te wees van haar wat na die 
geboortegewing aan haar Skepper Maagd gebly het. Want deur 
haar het Hy, wat van nature God is, aangeneem wat vir Hom 
vreemd was, en maak Hy ons natuur Sy eie natuur; deur haar 
voltrek Christus die Verlossing aan hulle wat verlore was in die 
vlees: Hy is die Vriend van die mens en die Bevryder van ons 
siele." 

 
46. Wat beteken die Tempelgang van die Maagd 

Maria, die hoogfees van 21 November? 
 
Dié hoogfees vier dat die Moeder van God in die Tempel gebring is, en 
sluit tematies aan by die fees van 8 September. Die feeslegende stam in die 
kern daarvan weer uit die Protevangelie van Pseudo-Jakobus, waar vertel 
word dat Maria, ingevolge 'n gelofte van haar moeder, toe sy drie jaar 
geword het, in die Tempel gebring is en daar tot haar twaalfde lewensjaar 
opgevoed is. (Pseudo-Jakobus 7:1-3) Hierdie fees, wat soos die fees van 8 
September ontstaan het uit 'n byfees van 'n kerkwyding, stam uit die 
simbolies-digterlike, en nie uit die histories-feitelike nie, en is heeltemal 
daarop gegrond dat oor óns gepraat word telkens as in beeldspraak oor die 
Moeder van God gepraat word. Dit word egter so gedoen dat haar 
eenmaligheid nooit buite beskouing gelaat word nie. Daarom word in die 
"Here, ek roep U aan"-stigiere van die fees gesê: 47) 
 

"In die Heilige der Heilige word die heilige Onbevlekte binnegelei 
deur die Heilige Gees, om daar te woon, gevoed deur 'n Engel. 
Want sy is in waarheid die heilige Tempel van ons God, wat deur 
Sy teenwoordigheid alles heilig, en die gevalle natuur van 
sterwelinge goddelik maak." 

 
Die heiliging van die menslike natuur word dus in dié fees op 'n besondere 
manier uitgewerk. Dit geskied deur 'n ononderbroke groei in die 
teenwoordigheheid van God. Die elemente waardeur die menslike natuur, 
wat deur God aangeneem is, sover gebring is dat God Self daarin gestalte 
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aanneem, is egter: die binnebring in die goddelike sfeer in 'n toestand van 
kinderlike ontvanklikheid; die jarelange verblyf in hierdie sfeer tot 'n mens 
ryp gemaak is; die trapsgewyse omhoogstyging, gevoed deur die hemelse 
spyse; die vertroulike omgang met Engele. Dit alles geskied egter nie deur 
wilsinspanning van 'n gees van manhaftigheid nie, maar in die oorgawe en 
hulpeloosheid van 'n kind wat gelei word en hom laat lei. 
 

47. En hoe moet ons die fees van die Verkondiging van 
die Geboorte van Christus deur Gabriël opvat? 

 
Die Verkondiging van die "Blye Boodskap" (Grieks: Evangelismos) aan 
die alheilige Moeder van God op 25 Maart is 'n fees wat meesal in die 
Groot Vastyd val en wat in die Ooste al in die middel van die sesde eeu op 
dié datum gevier is. Die feestroparion gee in baie min woorde 'n 
samevatting van die sentrale gedagte van die fees: 48) 
 
 

"Vandag is die begin van ons Verlossing: Die openbaring van die 
ewige Heilsmisterie. Die Seun van God word gebore as Seun van 
die Maagd. Gabriël verkondig die Blye Boodskap van die genade. 
Met hom roep ook ons tot die Moeder van God: Verheug u, 
hoogbegnadigde: die Here is met u." 

 
Hierdie fees leef heeltemal vanuit die Bybelse grondslag daarvan: die 
boodskap van Gabriël aan die Moeder van God en haar antwoord. (Lk. 
1:26-38) In die stigiere en troparia word die woorde van hierdie tweespraak 
keer op keer oorweeg en word gepoog om die betekenis daarvan te begryp. 
Daarby moet die dikwels digterlike, fantasieryke voortsetting van die 
gesprek 'n mens nie laat vergeet dat dit hier om teosis gaan, wat moontlik 
gemaak word deurdat in die Moeder van God, God Self ons natuur 
aangeneem het nie. Die voorwaarde hiervoor is die kinderlik gelowige "Ja" 
van die Moeder van God. Want God, in Sy onmeetlike goedheid, 
oorweldig die mens nie in sy heil in snie. Hy wil baie liewer hê dat die 
mens in volle vryheid groei in gemeenskap met Hom en al hoe hegter 
daarin ge-anker word. 
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48. Dan is daar ten slotte nog die hoogfees van die 
Ontslaping van die alheilige Moeder van God. 
Waaroor gaan dit? 

 
Die laaste hoogfees van die kerklike jaar word gewy aan die gedagtenis van 
die Ontslaping van die Moeder van God (Grieks: Koimesis) op 15 
Augustus. Dit bring op 'n ietwat ander manier weer eens teosis ter sprake. 
Ook hierdie fees word geput uit apokriewe Evangelies (Transitus Mariae 
cap. 6-17), waarin vertel word dat die Apostels, wat oor die hele wêreld 
versprei was, kort voor die dood van die Moeder van God op wonderbare 
wyse deur die lug na haar sterfbed gebring is, sodat hulle nog met haar kon 
waak en bid. Na haar dood het hulle die Moeder van God op bevel van die 
Heer in die dal Josafat in 'n nuwe graf begrawe. Maar net toe hulle die graf 
met 'n klip toegemaak het, het die Heer Self met Sy heerksare verskyn, die 
klip laat wegrol en Sy Moeder tot die Lewe laat terugroep met die woorde: 
"Verhef u, My vriendin; u is nie geskend deur die aanraking van 'n man nie 
en u sal ook nie die bederf van die liggaam in die graf ondergaan nie." 
(Trans. Mar. 17)  
 
 Die Moeder van God het dus die bederf van die dood nie geken 
nie, maar is doodgegaan self nie gespaar nie. Inteendeel, ook sy het in haar 
doodsnood behoefte aan die voorbede van haar broeders in die geloof 
gehad, soos die legende vertel, deurdat dit haar die woorde in die mond lê: 
"Die Heer het julle hierheen gebring om my te troos in die angs wat my 
gaan beklem. Ek smeek julle almal, om sonder verflouing, saam met my te 
waak tot die uur wat die Heer sal kom en ek hierdie liggaam sal verlaat." 
(Trans. Mar. 6) Dit beteken vir die gelowige: die dood is nadat dit deur 
Christus in die Opstanding oorwin is, nie sommer opgehef en het nie uit die 
weklikheidservaring van die gelowiges verdwyn nie. Veeleer behoort0 dit 
tot die geheel van die menslike natuur. Dit het egter nie meer die laaste 
woord nie, maar het die middel geword van verheerliking in die hand van 
Hom wat heers oor lewe en dood. 
 

49. Word op 2 Februarie, "Maria Ligmis", nie ook nog 
'n fees van die Moeder van God gevier nie? 
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Die hoogfees van die Ontmoeting (Hypapanti) van ons Heer, God en 
Verlosser Jesus Christus in die Tempel met Simeon en Anna, is in die 
Ortodokse Kerk nie 'n fees van die Moeder van God nie, maar 'n fees van 
die Heer, ook al word die Moeder van God naas die gryse Simeon spesiaal 
besing, soos in die kontakion van die fees: 49) 
 

"Deur u Geboorte het U die maagdelike skoot geheilig, en die arms 
van die regverdige Simeon geseën. U het gekom, Christus God, om 
ons vandag te red  …. " 

 
En in die hypakoi word gesing: 50) 
 

"Die Oue van dae het ter wille van ons 'n Kind geword. (Dan. 7:9) 
Die alreine God laat Hom nou reinig, om die waaragtigheid te toon 
van die menslike vlees wat Hy aangeneem het uit die Maagd 
Maria. Simeon, wat in dié misterie ingewy is, erken Hom as God 
wat verskyn in ons vlees. Hy begroet Hom soos die waaragtige 
Lewe en roep in sy ouderdom vol vreugde uit: 'Laat my nou 
heengaan, o Heer, want ek het U, die Lewe van alles, aanskou.'" 

 
Op dié fees is die tema dus die werking van die heilsmisterie vir die 
menslike natuur (die Moeder van God) en elke gelowige (Simeon). Aan die 
menslike natuur word genesing en vergoddeliking beloof. Deur elke 
gelowige word dit egter as 'n tweevoudige seëning ervaar: in die eerste plek 
as die seëning van sy hande, sodat sy doen en late voortaan geseënd is; en 
vervolgens as die teruggekreë vermoë om die wêreld in vreugde en vrede te 
verlaat, omdat die sin en die doel van die lewe nie meer 'n probleem is nie. 
Dit bring die gelatenheid wat nie net nodig is om op die regte manier te 
sterf nie, maar om minstens net so ook op die regte manier te lewe. 
 
Bybelse bronne: Lk. 2:22-40 
 
N.B. Die woorde van Simeon word aan die einde van elke Vespers as 
plegtige gebed gesing of gebid: 48) 
 

"Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, 
omdat my oë u heil gesien het, wat U berei het voor die oë van al 
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die volke – 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van 
u volk Israel." (Lk. 2:29-32) 

 
50. Het dit nie nou tyd geword om 'n paar opmerkings 

te maak oor die opbou van die Ortodokse kerklike 
jaar nie? Hoe is dit saamgestel? Wanneer begin 
dit? Watter feeste kom daarin voor? 

 
Die Ortodokse kerkjaar bestaan uit 'n dubbele krans van feeste: die eerste 
feeskring begin met die Voorvastetyd en het sy hoogtepunt met Pase – dit 
is die krans van die sonjaar , terwyl die ander feeskring – die krans van die 
maanjaar – saamgestel is uit die afsonderlike feeste wat aan 'n datum 
gebind is, en op 1 September begin. Omdat elke dag uiteraard deel uitmaak 
van beide feeskringe, bepaal die vervlegting van albei kringe die spesiale 
karakter van 'n jaar. Die liturgiese tekste van die Paaskring vir die 
Voorvaste, die Groot Vastyd en die Heilige en Groot Week (Goeie Week), 
staan in die Triodion (Vaste-triodion). Van Paasnag tot die Fees van 
Allerheiliges op die Sondag na Pinkster word die Pentekostarion (Blom-
triodion) gebruik. (In die Nederlandse vertaling staan die tekste vir Witte 
Donderdag tot en met Paasnag in die 'Pasga-boek'.) Daarna vind 'n mens 
die benodigde wisselende tekste in die Oktoichos (agt-tone-boek vir 
weeksdae, wat ook as Paraklitiki aangedui word). Die feeste wat aan 'n 
datum gekoppel is, staan in die Menéa (maandboeke). Die Menelogion 
bevat 'n versameling uittreksels uit die Menéa, en begin met 1 September. 
 
 Vir die volgorde en keuse van tekste uit beide feeskringe vir 'n 
bepaalde dag bestaan vaste reëls, wat verder by die Slawe 'n bietjie anders 
is as by die Grieke. Omdat Paasfees nie altyd op dieselfde datum val nie, is 
die samevoeging van die Paasfeeskring en die Heiligesfeeskring elke jaar 
anders. Daarom is dit nodig om vir elke jaar 'n eie kalender uit te gee. (Kyk 
ook die voorwoord van die Nederlandse Horologion.) 
 
 Vra 'n mens na verskille in belangrikheid in die kerklike jaar, moet 
'n mens in die eerste plek onthou dat in die algemeen geld dat die 
sonfeeskrans voorgaan ten opsigte van die maanfeeskrans, soos Christus 
Self, die Son van Geregtigheid, voorgaan ten opsigte van die Heiliges, wat 
Sy lig weerkaats. Dit kom daarop neer om te begin met die Voorvastetyd, 
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wat die sonfeeskrans oorheers, omdat die gelowiges hulle van daardie 
oomblik af rig op Pase en al hoe nader kom aan die misterie van die Kruis 
en die Opstanding van Christus, vereers deur die verdieping van sonde-
erkenning en berou. Uit die maanfeeskrans maak net die fees van die 
Verkondiging op 25 Maart daarop 'n uitsondering.  
 
 Die Basilius-Liturgie op Heilige en Groot Saterdag (en nie die 
Mette van Pase, soos wat baie buitestaanders dink) is die hart van die 
kerklike jaar, die oomblik waarop Christus die mag van die dood vernietig. 
Ook die tyd van Pinkster word deur die sonfeeskring beheer, want die 
Paastyd duur tot die dag voor Hemelvaart en daarin staan die persoonlike 
opneem van die waarheid van die Opstanding sentraal. Van Hemelvaart tot 
Pentekoste (Pinkster) berei die Kerk haar voor vir die uitstorting van die 
Heilige Gees en die volle openbaring van die Drie-eenheid van God wat 
daarmee saamgaan. Die hele tyd van Pentekoste (vyftig dae) is 'n tyd van 
groei in geloof en Godskennis. 
 
 Na Pinkster volg 'n tyd van heiliging en groei in die Heilige Gees; 
nou neem die maanjaar langsamerhand die leiding in die kerklike jaar oor; 
die gedenking van die Heiliges bepaal die karakter van die tyd en herinner 
ons aan teosis, waartoe elke gelowige geroep is. Net die Sondae weerspieël 
in die agt-weke-siklus nog die Paasdag. Die belangrikste feeste na Pinster 
is: op 24 Junie die geboorte van Johannes die Doper, op 29 Junie die 
gedenking van die Apostels Petrus en Paulus, op 20 Julie die fees van die 
Profeet Elía, op 1 Augustus 'n kruisverering en die gedagtenis van die 
Makabese Broers, op 6 Augustus die hoogfees van die Verheerliking van 
Christus, op 15 Augustus die Koimesis (Ontslaping van die Moeder van 
God), op 29 Augustus die Onthoofding van Johannes die Doper. Op die 
eerste September begin die nuwe jaar; op 8 September word die Geboorte 
gevier van die Moeder van God. Die hoogfees van die Kruisverheffing op 
14 September is 'n keerpunt in die Ortodokse kerklike jaar, want hier gaan 
die tyd van vervulling, wat sedert Pinkster geduur het, oor in die tyd van 
verwagting, wat duur tot Pase. Dit begin trouens met die verwagting van 
die Geboorte en die Teofanie van Christus, wat binne die maanjaar val; die 
vier van die Geboorte van die Moeder van God was al 'n eerste 
voorbereiding op dié misterie. Die verdieping van die verwagting geskied 
deur die hoogfees van die Tempelgang van die Moeder van God en dan 
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deur die vastyd voor Kersfees met albei groot gedenking-Sondae: die 
Sondag van die Voorouers en die Sondag van die Voorvaders, wat albei al 
tot die eintlike kersfeeskring behoort. 
 
 Behalwe die fees van die Geboorte van Christus self en, op 6 
Januarie, die hoogtepunt van die maanjaar: Teofoanie, word die kerstyd 
gekenmerk deur 'n reeks feeste wat daarby hoort: op 26 Desember die 
nafees van die Moeder van God, op 27 Desember die gedagtenis van die 
eerste Christen martelaar, Stefanus, op 29 Desember die gedagtenis van die 
Onskuldige Kinders in Bethlehem, op 1 Januarie die Besnydenis van die 
Here en die gedagtenis van die heilige Kerkvader Basilius die Grote, op 7 
Januarie die nafees van Johannes die Doper, op 2 Februarie Hypapanti, die 
Ontmoeting van die Heer met Simeon en Anna in die Tempel. Van daardie 
oomblik af begin die Voorvastetyd alweer die aandag van die gelowiges rig 
op die Kruis en Opstanding van die Heer. 
 
 As 'n mens die Ortodokse kerklike jaar as geheel beskou, val dit 
jou in die eerste plek op dat albei feeskringe van die jaar ooreenkomstig die 
twee nature van Christus ineengevoeg is: ongedeeld en ongeskei, 
onvermengd en onveranderd, waar die sonjaar ooreenkom met Sy 
goddelike natuur en die maanjaar met Sy menslike natuur. Miskien hang 
daarmee ook saam wat 'n mens verder opval: dat die Ortodokse kerklike 
jaar nie 'n feeslose tydperk ken, tydperke waarin die Kerk die innerlike 
lewe van die gelowiges nie na 'n bepaalde doel voer nie. Die Ortodokse 
kerkjaar vevat 'n onuitputlike rykdom, waardeur die innerlike groeiproses 
van die geloof al hoe meer intensief kan plaasvind. Want wie met die 
Ortodokse kerkjaar meeleef en dit saam met die Kerk in gebed, vas en 
feesvier voltrek, sal gou opmerk dat hy of sy meegeneem word in 'n 
geestelike groei en daardeur, net soos 'n boom, as 't ware deur jaarringe 
groter word. Derglike jaarringe beteken 'n wins in waarde en is die 
onontkombare voorwaarde vir die groei van die takke, sodat die voëls van 
die hemel daarin kan nesmaak. 
 
Bybelse bronne: Ef. 4:15-16, Kol 2:19. 
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N.B. Die feestroparion van 1 September, wat mense in hierdie geweste 
graag ook met Nuwe Jaar weer sing, praat van die 'jaarkrans' van God se 
goedheid, waarvoor God se seën gesmeek word: 52) 
 

"Formeerder van die hele skepping, U het seisoene en tye vasgestel 
in die volkomenheid van u mag. Seën, Heer, die jaarkrans van u 
goedheid. Bewaar die owerheid en u volk in vrede, en verlos ons." 

 
51. Dit is opvallend dat Johannes die Doper naas die 

Moeder van God 'n spesiale rol speel in die 
Ortodokse kerklike jaar. Ook op die ikone wat die 
Deïsis (voorbede) uitbeeld, sien 'n mens regs naas 
die tronende Christus die Moeder van God met 
opgehefde hande, terwyl Johannes die Doper links 
in dieselfde houding teenoor haar staan. Daardeur 
kom die vraag op, waarom Johannes die Doper 
hierdie bevoorregte plek te midde van die Heiliges 
inneem, en watter betekenis hy vir die Ortodokse 
Kerk het. 

 
Jesus Christus het met betrekking tot Johannes gesê: "Voorwaar Ek sê vir 
julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat 
groter is as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van 
die hemele is groter as hy. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot 
nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp 
dit met geweld." (Mt. 11:11-12) En in Lk. 16:16 sê Christus: "Die wet en 
die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die 
koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin." 
Daarom geld Johannes die Doper in Ortodokse Kerke as die laaste en 
grootste van die Profete van die Ou Testament. Op die ikoon van die Deïsis 
simboliseer hy, naas Maria wat die voorbedes van die Kerk opdra, die 
voorbedes van die gelowiges van die Ou Verbond. 
 
 Op grond van wat daar vertel word oor die geboorte van die Doper, 
word hy verder gesien as die vriend van die Heer. Tegelykertyd word hy 
beskou as die Vader van alle askete en monnike. Voor alles word hy 
saliggeprys omdat hy waardig was om die Heer in die Jordaan te doop en 
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daardeur gewys het op die vervulling van alle profetiese beloftes. Op die 
dag na Teofanie, op 7 Januarie, word hy daarom spesiaal gedenk. Met hom 
word alle Heiliges van die Ou Verbond, die Voorvaders, Konings en 
Profete, opgeneem in die gemeenskap van die Nuwe Verbond. 
 
 As bloedgetuie vir die waarheid en geregtigheid is hy egter ook die 
verteenwoordiger van alle martelare, ja van alle regverdiges wat bewus of 
onbewus vir die een waarheid gesterf het. Hy het immers ook die genade 
ontvang om, na sy onthoofding, aan die gestorwenes reeds vooraf die 
boodskap van die verskyning van die Heer te verkondig, want hy was die 
eerste wat met die troos van hierdie kennis gesterf het. 
 
 Dit is opmerklik en beslis in ooreenstemming met die historiese 
gebeurtenisse dat die kerklike tradisie hom altyd op 'n bewuste afstand van 
die dissipels van Jesus gesien het: hy is nie deur Jesus gedoop nie, het Hom 
nie gevolg nie, maar het gesterf as Joodse martelaar vir geregtigheid en 
Wet. Tog is hy deur die Kerk al vroeg vereer in die geloof dat hy as 
vasbeslote en volhardende boeteling 'n magtige voorbidder vir die wêreld is 
by die Heer. 
 
Bybelse bronne: Mt. 3:1-17, Mt. 11:1-15, Mt. 14:1-12, Lk. 1:5-25, 39-80, 
Lk.16:16, Joh. 1:15:34, Hand. 19:1-7. 
 
N.B. As troparion ter gedagtenis aan hom sing ons: 
 

"Die gedagtenis van die Regverdiges word gevier met lofgesange. 
Maar u het die getuienis van die Here, o Voorloper, want u is 
waarlik die grootste van die Profete, omdat u Hom wat u 
verkondig het, in die waters mag gedoop het. Nadat u gestry het vir 
die waarheid, het u ook vol vreugde die Evangelie gebring in die 
onderwêreld: dat God in die vlees verskyn het om die sondes van 
die wêreld weg te neem, en ons die groot ontferming te skenk." 

 
52. Hoe sien die Ortodokse Kerk die verhouding tussen 

die Ou en die Nuwe Testament, tussen Israel en die 
Kerk? 
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Die Kerk sien hierdie verhouding vanuit Jesus Christus, d.w.s. in Hom en 
deur Hom vorm albei dele 'n verborge eenheid in die Drie-enige God. 
Daarby is die Ou Testament nie sonder meer vervul en opgehef deur die 
Nuwe Testament nie, Israel nie sonder meer vervang deur die Kerk nie. 
Ewemin bestaan die Ou Testament en Israel onveranderd naas die Nuwe 
Testament en die Kerk voort totdat hulle mekaar eers in die eindtyd sal 
vind. Die Ou Testament is veelmeer voorafbeelding en deel van die 
universele Kerk uit die Jode en die Heidene wat origens net deur die 
Heilige Gees vir die Christelike geloof sigbaar is. Daarom kan 'n mens op 
baie ikone teen die agtergrond twee geboue onderskei wat deur 'n rooi doek 
met mekaar verbind is. Die rooi doek beeld die band uit van die Heilige 
Gees, wat Kerk en Sinagoge verbind en één maak. Deur dié eenwording in 
die Heilige Gees behoort alle regverdiges van die Ou Verbond as Heiliges 
in die Nuwe Verbond tuis, ook al word die regverdigheid van die Nuwe 
Verbond as 'n nuwe regverdigheid ervaar.  
 
 As ons na Johannes die Doper en sy dissipelkring kyk, word dit 
duidelik sigbaar dat Israel met die optrede van Jesus Christus op aarde en 
die ontstaan van Sy dissipelgroep, nie in die sigbare Kerk opgegaan het nie. 
Dit word egter ook duidelik dat elke mens wat vir die waarheid en 
geregtigheid getuienis aflê, ly of selfs sterf, vir Christus getuig, ly en sterf, 
of hy daarvan bewus is of nie. Daarom word die verhouding tussen Israel 
en die Kerk volgens Ortodokse begrip nie uitsluitend deur hul teenstelling 
bepaal, 'n opvatting wat sedert die Kruistogte in die Weste wyd voorgekom 
het nie. Die Vaders van Israel, van Adam via Abraham, Isak, Jakob, Josef, 
Moses, Aäron, Dawid, Salomo tot by Johannes die Doper tel immers onder 
die Heiliges van die Kerk, ook al het hulle Christus net in voorafbeeldinge 
soos skadu's gesien of in bedekte woorde bely. 
 
 Die verhouding tussen Israel en die Kerk is egter ook nie sonder 
teenstellings nie, wat duidelik maak dat vooruitgang op die weg na kennis 
van God en teosis die diepere sin uitmaak van die onderskeid tussen 'oud' 
en 'nuut'. Want die Nuwe Verbond is in God se heilsplan noodsaaklik 
deurdat die Ou Verbond deur die beperktheid daarvan in grense vasloop. 
Die grense van 'n heilsverwagting wat beperk was tot hulle wat aan die 
Joodse volk behoort, is in die Kerk oopgebreek deur die aan almal 
verkondigde heil: die grense van die op die volksgemeenskap toegepaste 
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reg, deur 'n naasteliefde sonder onderskeid; die grense van die wetlikheid, 
deur geloofsgeregtigheid; die grense van die politieke Christusverwagting, 
deur die volkome Lewe in Christus wat deur die Kruis en Opstanding 
moontlik gemaak is; om maar 'n paar van die belangrikste faktore te noem 
waarin die Ou Testament deur die Nuwe Testament vervang is. 
 
 Hierdie stand van sake gee Christene origens nie die reg om in 
verwaande selfvoldaanheid op die Jode neer te sien nie. Want die 
uitverkiesing van Israel uit die volkegemeenskap het daardeur nie verlore 
gegaan nie. God is immers getrou: Hy verbreek Sy woord nie en laat hulle 
wat Hom verwag nie in die steek nie. Hy is dan ook trou wanneer mense 
ontrou word. Daarom geld wat die Apostel Paulus skryf ook nou nog vir 
Israel: "Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie!  …..  Ek vra 
dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur 
hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. 
En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom 
van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie?" (Rom. 
11:1-2, 11-12) 
 
 Daarom moet ons wat uit die heidenvolke tot die geloof geroep 
word die erfgename van Israel met eerbied 121) tegemoetgaan, terwyl ons 
sonder enige aanmatiging getuienis aflê van die hoop wat ons in Jesus 
Christus geskenk is, ook vir hulle wat bloederfgename van die belofte aan 
Abraham is. Want vir hulle geld ewe goed as vir hul Vaders wat die brief 
aan die Hebreërs sê oor die martelare van die Ou Verbond: "En alhoewel 
hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie 
verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder 
ons volmaak sou word nie." (Hebr. 11:39-40) 
 
Bybelse bronne: Deut. 7:9, Deut.32:4-5, Rom. 9:11, 1 Kor. 1:9, 2 Kor. 
1:18, Hebr. 10:23. 
 

53. In die Ortodokse Kerk word aan die doop van 
Christus deur Johannes die Doper 'n besondere 
betekenis geheg. Wat is dit? 
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In die Evangelies staan aan die begin van die werksaamheid van Christus 
Sy doop deur Johannes die Doper, waar die Heilige Gees in die gedaante 
van 'n duif op die Heer neergedaal en 'n stem uit die hemel gekom het: "U 
is My geliefde Seun; in U het Ek 'n welbehae." Die doop van Christus word 
spesiaal op Teofanie herdenk. Toe die nuwe Romeinse gebruik oorgeneem 
is om die geboortefees van Christus van die Epifaniefees te skei en dit 
vorentoe te verplaas na 25 Desember, het die hoogfees van 6 Januarie in 
die Ooste reeds die naam Teofanie (Godsverskyning) gedra en het dit ander 
aksente as in die Weste gekry. In teenstelling met die Weste was die doop 
van die Heer daar die middelpunt van die ou fees en, wat daarmee verbind 
was, die openbaring van die Drie-eenheid van God en van die Seun-van-
God-wees van Christus deur die sigbare neerdaling van die Heilige Gees op 
die Heer. Dit het ook die gee van Godskennis aan die gelowiges deur die 
verligting (fotismos) in die doop ingehou, asook die heiliging en seëning 
van materie, deurdat die Heer in die water van die Jordaan afgegaan het en 
dit aangeraak het. Daarom word op Teofanie van oudsher af 'n 
waterwyding gedoen, wat nie net die praktiese doel het om doopwater te 
wy nie, maar ook 'n simbool is van die heil wat begin vir die skepping wat 
deur sonde bederf is. Daarom is Teofanie, as fees van die Doop en die 
openbaring van die Drie-eenheid van God, ook tegelykertyd die fees van 'n 
verandering wat begin plaasvind en 'n verheerliking van God se skepping.  
 
Bybelse bronne: Mt. 3:13-17, 28-19, Mk. 1:9-11, Lk. 3:21-22, Joh. 1:31-
34, Hebr. 6:4, Joh. 1:9, Rom. 8:18-22. 
 
N.B. As feestroparion van Teofanie sing ons: 54) 
 

"Toe U, o Heer, gedoop is in die Jordaan, is die aanbidding van 
die heilige Drie-eenheid geopenbaar: Die Vader het van U getuig, 
en U Sy geliefde Seun genoem; die Gees, in die gedaante van 'n 
duif, het waarheid van dié woord bevestig. U het aan ons verskyn, 
o Christus God, en het die wêreld verlig: eer aan U." 

 
54. Die Evangelies vertel dat Jesus Christus na Sy doop 

die woestyn ingegaan het en daar veertig dae en 
veertig nagte gevas het en deur die duiwel versoek 
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is. Wat beteken dié begin van die werk van 
Christus? 

 
Dat ons Heer Sy werk met 'n vastyd van veertig dae begin het, beskou die 
Ortodokse Kerk as 'n wegwyser: ook die Kerk begin haar lewe en werk 
vanuit die Opstanding met 'n vastyd van veertig dae. Die vas van die Heer 
Self toon origens aan dat die sin van vas nie sonder meer met Sy koms in 
die wêreld verlore geraak het, soos wat sommige Westerse teoloë meen te 
mag aanneem op grond van 'n eensydige uitleg van Mk. 2:18-22 en Mt. 
11:19-20 en Mt. 12: 1-8 nie. In die Bergrede gaan die Heer ook by Sy 
disssipels daarvan uit dat hulle vas, (Mt. 6:16-18) ofskoon Hy hulle 
aanspoor om dit geheim te hou. In die perikoop Mk. 2:18-22 regverdig die 
Heer Sy dissipels teenoor buitestaanders, al vas hulle nie soos die dissipels 
van Johannes en die van die Fariseërs nie. Hy sê in beeldspraak van 
Homself en Sy dissipels: "Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die 
bruidegom by hulle is? So lank as hulle die bruidegom by hulle het, kan 
hulle nie vas nie. Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle 
weggeneem word, en dan sal hulle vas, in daardie dae." (Mk. 2:19-20) Die 
Heer toon daarmee aan dat Hy nie wil hê dat vas as 'n wet opgeneem moet 
word nie. Elkeen moet vas, maar na sy vermoë (vergelyk ook Mt. 12:1-8). 
Maar wie vas, verwerf geen 'verdienste', soos die Westerse Kerk in die 
Middeleeue met haar denke, wat deur Aristoteles beïnvloed is, in gebruik 
gebring is nie; maar wie van ganser harte vas, ontvang krag en versterking 
om te lewe en te werk. Toe die Heer by Sy terugkeer van die berg van 
Verheerliking 'n seun genees het wat Sy dissipels nie kon genees nie, en 
hulle Hom vra hoe dit dan so is, het Hy hulle geantwoord: "Hierdie geslag 
(demone) kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie." 55) 
Daardeur word duidelik dat vas 'n wonderbaarlike kragbron kan wees, as 
dit nie uiterlik, op grond van 'n voorskrif, 56) uitgevoer word nie, maar met 
vrye instemming van 'n suiwer hart. 
 
 Baie dikwels bring so 'n vas iemand egter eers in versoeking. 
Christus Self is in Sy vastyd in die woestyn deur satan versoek. Die 
woestyn word van oudsher af beskou as 'n plek waar demone woon; 
miskien omdat 'n mens versoekinge in die eensaamheid nie so maklik kan 
ontvlug soos tussen mense nie. Afgesien daarvan was dit nie willekeurige 
versoekinge wat die Heer volgens Matthéüs en Lukas moes oorwin nie, 
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maar drie versoekinge wat 'n regverdige, wat die welsyn van die mensdom 
in gedagte het, heel goed tot 'n val kan bring. Allereers die versoeking om 
die materiële grondslag van die lewe as die enigste belangrike ding te 
beskou en te vergeet dat die mens eerder sonder brood as sonder die Woord 
van God kan gaan. By Matthéüs volg daarop die versoeking om geestelike 
ervaringe en gebedsverhoringe te misbruik as selfbevestiging en om as 
bewys van goddelike volmag daarmee te spog. Die derde versoeking 
volgens Matthéüs bestaan daarin om, ter wille van die besit van mag, 
genoeë daarin te neem om nie meer God alleen te aanbid en Hom alleen te 
dien nie. Lukas het in sy perikoop oor die versoeking van Christus die 
tweede en derde versoeking omgeruil, maar dit na die inhoud daarvan nie 
verander nie.  
 
 Wie oor hierdie versoekinge nadink, kom sommer gou tot die 
erkenning dat ons, hedendaagse navolgers van die Heer, keer op keer weer 
opnuut voor dié drie versoekings beswyk: ons slaan die mag van brood 
hoër aan as die mag van die Woord van God. Ons misbruik ons geestelike 
ervarings en ons geestelike begrip om onsself te bevestig en te handhaaf. 
Ons sluit kompromisse met die kwaad om mag te verkry of te behou. 
Christus het Sy werk begin deur hierdie versoekinge almal te verwerp. 
Daardeur het Hy Self Sy loopbaan tot mislukking gedoem, maar Hy het die 
krag verower om Sy broers en susters in algehele reinheid te dien. 57) 
 
 Die oproep om lyding na te volg, geld egter vir elke Christen, ook 
wat betref hierdie versoeking: "Wie agter my aan wil kom, moet homself 
verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, 
sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie 
ontwil verloor, hy sal dit red." (Mk. 8:34-35) 
 
Bybelse bronne: Mk. 1:12-13, Mt. 4:1-11, Lk. 4:1-13. 
 

55. Watter betekenis vir ons geloof, volgens die 
Ortodokse opvatting, het die werk van ons Heer en 
Heiland vóór Sy lyding? 

 
Die Evangelie-perikope wat oor Sy werk in Galiléa, Samaría en Judéa 
gaan, verkondig aan ons die mensliewendheid (filanthropia) en die 
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erbarming (eleos) van God. In Mt. 9:35-36 word as samevatting van die 
werk van die Here gesê: "En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan 
en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig 
en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe Hy die skare 
sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput 
was, soos skape wat geen herder het nie." Die wonders waarvan die 
Evangelies vertel, toon ons die mag van die Heer oor die natuur en 
demone. Sy verkondiging van die Koninkryk van God en Sy leer gee ons 
troos en moed om in die stryd teen hierdie wêreld keer op keer opnuut 'n 
lewe van omkeer (boete), van gebed en naasteliefde te waag en so 
vooruitgang te maak op die pad van teosis. Die perikoop van die 
Verheerliking van die Heer (Mt. 9:1-13) maak vir ons duidelik wat ons op 
hierdie pad van die oorwinning van kruis en lyding te wagte staan: die 
deelhê aan die heerlikheid van Christus en om God te sien. Daardeur gee 
die mededelings in die Evangelies oor die openbare lewe van ons Heer 
vóór Sy lyding aan ons geloofsbestaan rigting, doel en moed. 'n Probleem 
betreffende die historiese Jesus ken die Ortodokse teologie nie, omdat dit 
vir haar duidelik is dat geskiedkundige navorsing die 'lewe van Jesus' nie 
aan die lig kan bring nie. Want die aanvaarding van die geloofsmisterie 
word net as genadegawe aan die geloof self vergun. 58) 
 
 
Bybelse bronne: Mt. 4:23-25, Mt. 9:35-36, Mk. 1:32-34, Mk. 6:53-56, Mk. 
9:1-13, 1 Kor. 2:6-16. 
 

56. In die mededelinge van die Evangeliste oor die 
openbare lewe van die Heer, word herhaaldelik oor 
'demone' gepraat. In die Westerse Christendom 
sien 'n mens daarin gewoonlik 'n histories 
bepaalde, nie heeltemal juiste uitdrukkingswyse, 
waarmee verskillende verskynsels aangedui word, 
wat grotendeels deur die wetenskap verklaarbaar 
geword het. In die Ortodokse Kerk kry 'n mens 
egter die gewoonte om, net soos in die Nuwe 
Testament en by die Monikkevaders, nog steeds 
van 'demone' te praat. Wat is hierdie 'demone'? 
Gaan dit daarby nie om verouderde idees wat nie 
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meer aan die werklikheid reg kan doen en 'n mens 
dit daarom liewer moet vermy nie? 

 
Die praat oor 'demone' druk inderdaad oeroue ervaringe van die mensdom 
uit, naamlik die ervaringe dat daar verwoestende magte bestaan waaraan 
die mens oorgelewer is en waarteen hy, met die middele wat hy van nature 
en deur sy verstand tot sy beskikking het, hom nie kan verweer nie. Jy kan 
hierdie magte noem wat jy wil; die verskynsel bly dieselfde en is vandag 
minder as ooit uit die weg geruim. Die Evangelies toon Jesus Christus as 
Heer ook oor hierdie magte. Dit is wat die perikope, waarin van die 
'uitdrywing van demone' vertel word, duidelik wil maak. Die Heer het egter 
nie alleen Self demone uitgedryf nie, maar het ook die mag aan Sy 
Apostels verleen om demone te oorwin. Soos in Lk. 9:1-2: "En Hy het sy 
twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die 
duiwels en om siektes te genees. En Hy het hulle uitgestuur om die 
koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak." En in Lk. 
10:17 lees ons: "En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: 
Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam."  
 
 Ook vandag nog ken die Ortodokse Kerk die uitdryf van demone 
deur die aanroep van die Naam van die Drie-ene God. So 'n uitdrywing 
word voor elke doop gedoen, 59) want as Christus nie in 'n mens woon nie, 
bewoon duiwels so 'n persoon. Afgesien van die doopritus word 
duiweluitdrywing in die Ortodokse Kerk egter nog baie selde, op versoek 
van geestessiekes, gedoen; hierdie terughoudendheid word toegepas om die 
versugting na wonders en bygelowige misbruik nie in die hand te werk nie. 
Tog ken baie Ortodokse gelowiges uit eie ervaring die mag van demone, 
wat juis daar sigbaar word waar Christus Sy heerskappy gaan begin of 
uitbrei. Hulle weet egter ook dat niks daarteen help nie behalwe 'gebed en 
vas' 55) (Lk. 9:29) 
 
Bybelse bronne: Lk. 9:1-5, Lk. 10:1-2, 17-20, Mk. 9:14-29, Mk. 1:21-28, 
Mk. 5:1-12, Mk. 7:24-30, Lk. 13:31-32. 
 

57. Die tyd van werk van ons Heer Jesus Christus op 
aarde vind in die Evangelies sy hoogtepunt in die 
Verheerliking van die Heer. Dit is as 'n belangrike 
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datum in die Ortodokse feeskalender opgeneem. 
Waaroor gaan hierdie fees? 

 
Hierdie hoogfees van die Verheerliking van Christus op 6 Augustus het al 
in die vierde eeu ontstaan as kerkwydingsfees van die kerk op die berg 
Tabor, wat deur die keiserin Helena laat bou is. Ook dit is weer 'n fees van 
die Drie-eenheid van God, omdat, soos by Sy Doop, die Vader ook hier 
getuig van Sy Seun, terwyl die Heilige Gees Hom in die Taborlig laat sien 
het. Tegelykertyd wys hierdie fees egter ook op die voleinding van die 
geloof en van die gelowiges aan die einde van die tye; dit maak duidelik 
dat die ewigdurende aanskouing van God dan aan die gelowiges geskenk 
word, en wel in die mate waartoe elkeen daarvoor voorberei sal wees. Ook 
Efraïm die Siriër (306-373) getuig hiervan in een van sy Lofgesange: 60) 
 

"Vir sover elkeen sy oog in hierdie lewe gereinig het, sal hy in die 
hiernamaals die heerlikheid van die Allerhoogste kan sien. Vir 
sover elkeen sy oor in hierdie lewe geopen het, sal hy in die 
hiernamaals Sy Wysheid kan begryp. Vir sover elkeen sy innerlike 
lewe in hierdie lewe wyd oopgestel het, sal hy in die hiernamaals 
Sy skatte in hom kan opneem." 

 
Die feestroparion van 6 Augustus lui daarom: 61)  
 

"U is verheerlik op die berg, o Christus God, en aan u dissipels het 
U u heerlikheid getoon vir sover hulle dit kon verdrae. Laat ook vir 
ons, sondaars, u ewige Lig straal, deur die voorbedes van die 
Moeder van God. U wat ons die Lig skenk, eer aan U." 

 
Maar wat hier aanskou word as ewige Lig is ook nou al en nie eers in die 
toekoms nie die onverganklike werklikheid. Dit is weliswaar 'n bedekte, 
maar daarom nie nie minder wesenlike, werklikheid nie, waarin en 
waarmee elke gelowige kan lewe. Om dit vas te lê het die Vaders in die 
14de eeu teenoor 'n humanistiese rasionalisme in die stryd oor die hesigaste 
(1341-1351) vasgehou aan die uitspraak wat die Lig wat die dissipels op 
die berg Tabor gesien het, nie sommer 'n sielkundig verklaarbare 
verskynsel was nie, maar God, die Ongeskape Lig, Self. Hy deel Hom mee 
deur vir 'n oomblik die newel wat hier op aarde om ons is, te verskeur en 
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ons in die Lig van Sy luister te onderdompel, sodat ons, op die pad van 
teosis, geduld te midde van versoekings nie verloor nie. In dieselfde 
gedagtegang lui ook die eerste stigier van die Vespers van die fees van die 
Verheerliking: 62) 
 

"Toe die tyd van u Kruis kom, is die berg in die hemel verander, o 
Heer, en 'n wolk het U beskut soos 'n tent. Die Vader het in 
heerlikheid oor U getuig vir Petrus, Jakobus en Johannes, wat ook 
by U sou wees toe U verraai is, sodat hulle, na die aanskouing van 
u wonders, nie deur u lyding sou wankel nie. Maak ons waardig 
om u Lyding in vrede te aanbid, deur u groot genade." 

 
Bybelse bronne: Mt. 17:1-9, Mk. 9:2-10, Lk. 9:28-36, Kol. 1:27. 
 

58. Volgens die Ortodoksie beleef die menswording van 
ons Heer en Verlosser Jesus Christus 'n hoogtepunt 
in Sy lyding en Sy dood aan die kruis. Wat wil dit 
sê? 

 
In die Apolitikion (wegsendingstroparion) van Heilige en Groot Vrydag 
word gesê: 63) 
 

"U het ons vrygekoop van die vervloeking van die Wet deur u 
kosbare Bloed. Vasgeslaan aan die Kruis, en deurboor deur die 
spies, het U die Bron van die Opstanding geword vir die mens; ons 
Verlosser, eer aan U." 

 
Dat Hy mens geword het ter wille van ons verlossing, het die Heer en 
Skepper van die wêreld die diepste vernedering, lyding, eensaamheid en 'n 
smadelike dood as misdadiger gebring. Dat hierdie diepgaande weg in 
werklikheid 'n vrywillige selfontlediging is, word al in 'n vroeg-Christelike 
lofgesang (Fil. 2:6-11) duidelik gemaak, waar van Christus gesê word: 
 

"Hy het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te 
neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as 'n 
mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die 
dood toe." 64) 
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'n Mens moet duidelik voor oë hou wat dít beteken: As God kon Christus 
die Kruis ontkom het; as sondelose was Hy nie aan die dood onderworpe 
nie. Die onvoorstelbare paradoks dat God, wat sonder lyding is, ly; dat die 
Onsterflike sterf; dat die Sondelose alle sondes van die wêreld op Hom 
geneem het, word in die tekste van die dienste in die Heilige en Groot 
Week keer op keer en weer en weer deur pare teenstellings voor oë gestel, 
soos ook in die 15de antifoon van Goeie Vrydag, waar gesê word: 65) 
 

"Vandag hang aan die Hout Hy wat die aarde gehang het bo die 
waters. (3X)  
Die Koning van die Engele dra 'n doringkroon, Hy wat die hemel 
met wolke beklee, word in spottende purper gehul. Hy wat Adam 
in die Jordaan weer vry gemaak het, word in die gesig geslaan. Die 
Bruidegom van die Kerk word met spykers vasgeslaan; die Seun 
van die Maagd word met 'n spies deurboor. Ons aanbid u Lyding, o 
Christus; ons aanbid u Lyding, o Christus, ons aanbid u Lyding, o 
Christus: Toon ons nou ook die heerlikheid van u Verrysenis." 

 
59. Wat beteken die 'verering' van die Lyding en die 

Kruis van Christus in die Ortodokse geloof? 
 
Die onvoorstelbare Self-oorgawe van die Skepper aan Sy skepsels kan 
hulle (Sy skepsels) net passend beantwoord deur hulle gewillig te laat 
binnevoer in die nuutgeskenkde lewe in gemeenskap met hul God. Die 
'verering' is die volkome opgaan van die gelowige in hierdie nuwe lewe in 
Christus deur in te stem met die Doksologie van alle hemelse en aardse 
wesens wat Jesus Christus as Heer erken (toejuig) en bely (verkondig). 
Hierdie 'verering' is in beginsel iets anders as die 'devosie', of 'vroomheid,' 
waarmee die middeleeuse Westerse mens geleer het om die Passie van die 
Heer te bejeen. Hiervolgens is die lyding van die Heer afgesonder van die 
samehang van die heilsgebeure en as sodanig met intense konsentrasie 
oordink en met die verstand en gevoel meegeleef. So is dan gepoog om aan 
die beeld van die lyding en dood van die Heer wat voor oë gestel word, 
gelyk te word. Maar die Ortodokse verering van die Lyding en Kruis van 
Christus het nie die bedoeling om oor afsonderlike onderdele van die 
heilsgebeure op hulle eie te mediteer nie, maar gaan daarvan uit dat 'n mens 
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die heilsgebeure altyd as geheel voor oë hou en die gelowige hom daardeur 
ook in sy geheel laat verander. D.w.s.: die Lyding en die Kruis van 
Christus kan 'n mens nooit los sien van die Menswording, Opstanding, die 
stuur van die Heilige Gees met Pinkster en die vervolmaking van die 
gelowige en die wêreld aan die einde van die tye nie.  
 
Bybelse bronne: Fil. 2:6-11, Joh. 3:8-21, Joh. 16:1-17:26. 
 

60. Is die Groot Vas voor Pase tog nie in 'n sekere sin 
'n 'meditasie' van die Lyding en die Kruis van 
Christus nie? 

 
Ja, vir sover dit in hierdie vastyd van veertig dae nie net gaan om bepaalde 
soorte kos nie te eet, om nie tot versadiging te eet en wat so gespaar word 
aan behoeftiges te gee nie. By hierdie uiterlike vas, wat in oorleg met die 
biegvader in die verborgene moet geskied, hoort ook 'n intensiewer 
beoefening van die gebed en die lees van geestelike lektuur, sodat die 
Lyding en die Dood van Christus die gelowiges meer intens as anders voor 
oë staan. Maar ook hier gaan dit in die eerste plek nie om 'n met gevoel en 
sintuie meebelewing van die Passie van Christus nie, maar om die 
voltrekking van die deur die lyding, sterwe en opstaan van Christus 
moontlik geworde boete as omkeer en vernuwing van die hele mens. 
Daarom speel ook die lees van die Boetekanon van die Heilige Andreas 
van Kreta en die daaglikse bid van die gebed van die Heilige Efraïm die 
Siriër in die ses weke van die Vastyd tot by Goeie Week 'n besondere rol. 
 
Bybelse bronne: Mk. 2:19-20, Mt. 6:1-4, 16-18. 
 
N.B. Gedurende die Vastyd word by elke gebedsdiens die gebed van die 
Heilige Efraïm die Siriër gevoeg: 66) 
 

"Here en Meester van my lewe, gee my nie die gees van ledigheid, 
kleinmoedigheid, magsug of onsinnige praatjies nie (Neerbuiging.) 
Maar gee my, u dienaar, die gees van selfbeheersing, nederigheid, 
geduld en liefde. (Neerbuiging.) Ja, Here en Koning, laat my my 
eie foute raaksien en nie my broers en susters oordeel nie, want U 
word geloof tot in ewigheid. Amen. (Neerbuiging.) (Twaalf kleiner 
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neerbuigings waar die hand die grond raak volg nou en die gebed 
word dan weer gebid, sonder neerbuigings, behalwe aan die einde 
van die gebed, wanneer 'n laaste neerbuiging gedoen word.)" 

 
61. Watter betekenis het vas in die Ortodokse Kerk en 

hoe word dit gedoen? 
 
Die Ortodokse Kerk is bewus van die woord van haar Heer: "Daar is niks 
wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die 
dinge wat van hom uitgaan, dít is die dinge wat die mens onrein maak." 
(Mk. 7:15)  
 
 Voor die begin van die Groot Vas herinner die Kerk daarom die 
gelowiges aan die woorde van die Apostel: "Die voedsel bring ons nie 
nader by God nie; want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie 
eet nie, ly ons geen gebrek nie. " (1 Kor. 8:8-9) Vas moet dus nie beskou 
word as 'n werk wat mense voor God sou kon regverdig nie. Om dit so 
duidelik te maak dat daar geen misverstand moontlik is nie, is tewens die 
sin van die Voorvastyd, met name van die Sondag van die Tollenaar en 
Fariseër (eerste Sondag van die Voorvastyd) en van die Sondag van die 
Laaste Oordeel (derde Sondag van die Voorvastyd, die Sondag van 
Vleisonthouding).  
 
 Die bedoeling van die vas is veeleer: om deur jou opnuut volkome 
te rig op God, gevoelig te word vir die ware lewensbehoeftes en so die 
bekwaamheid te verkry om vollediger en dieper deel te hê aan die vier van 
die heilsmisterie. In dié rigting wys ook die woord wat die Heer na Sy 
veertig dae vas in die woestyn gespreek het om die verleier af te weer: "Die 
mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die 
mond van God uitgaan." (Mt. 4:4) 
 
 Daarom hou die Kerk as voorbereiding vir die groot feeste van die 
kerklike jaar telkens 'n vastyd: vir Pase 'n vas van veertig dae tot en met 
Heilige en Groot Week, die sogenaamde Groot Vas; vir die Geboorte van 
Christus en Teofanie ook 'n vas van veertig dae, wat op die aand van die 
gedagtenis van die Heilige Filippus (14 November) begin; vir die 
gedagtenis van die Apostelvorste, Petrus en Paulus en alle Apostels die 
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Apostelvas van Maandag na Allerheiliges tot 28 Junie; en ten slotte vir die 
fees van die Ontslaping van die Moeder van God (Koimesis) 'n klein 
vastyd van 1-14 Augustus. 
 
 Bowendien word op elke Woensdag en Vrydag van die jaar, 
behalwe in Paasweek, Pinksterweek, Kerstyd en die Voorvastyd, gevas ter 
gedagtenis aan die heilige en kosbare Kruis. Op hierdie dae word die 
troparion gesing van 14 September: 66) 
 

"O Here, verlos u volk en seën u erfdeel; en beskerm u Gemeente 
deur u Kruis." 

 
Net op enkele dae van die jaar beteken vas onthouding, d.w.s. 

volledige onthouding van eet en drink, soos op Heilige en Groot Vrydag 
(Goeie Vrydag) en op Witte Maandag, die eerste dag van die Groot Vas. 
 
 Vir die res beteken vas enersyds die nie eet van bepaalde kosse en 
andersyds die nie tot versadiging eet nie. Wat die soort toegelate kos betref, 
bestaan daar drie groepe vasdae, naamlik ten eerste vasdae waarop net 
plantaardige kosse (dus geen eiers en melkprodukte) sonder olie en wyn 
geëet word: alle woensdae en vrydae van die jaar – behalwe die reeds 
genoemde uitsonderings -; in die Groot Vas en van 1-14 Augustus alle 
weeksdae, dus nie op Saterdag en Sondag nie; die hele Goeie Week tot en 
met Groot Saterdag; die dag voor Teofanie; op die fees van die 
Onthoofding van Johannes die Dooper (29 Augustus) en die fees van die 
Kruisverheffing (14 September). Tot die tweede groep behoort die vasdae 
waarop behalwe plantaardige kos (dus geen eiers en melkprodukte) 
bepaalde weekdiere soos inkvis en skaaldiere, olie en wyn geoorloof is: 
alle Saterdae en Sondae in die Groot Vas, alle weekdae behalwe Woensdag 
en Vrydag in die Kers- en Apostel Vaste, alle feesdae van die eerste en 
tweede rang as dit op 'n vasdag val. 
 
 Hierdie vasreëls van die Ortodokse Kerk is baie oud en hou 
verband met die eetgewoontes van die lande om die Middelandse See. Wat 
daar goedkoper lewensmiddele is, soos inkvis en skaaldiere, is vir ons in 
hierdie deel van die wêreld lekkernye. Dit spreek daarom vanself dat ons 
die vas by ons lewensomstandighede moet aanpas. Dus behoort die 
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onthouding van ander genietinge, soos rook en peusel, en ook televisie kyk 
vir ons tot die vas. 
 
 Tot die vas behoort bowendien onafskeidelik van oudsher af die 
verdieping van die gebed, en die weggee van wat deur die onthouding 
gespaar is aan behoeftiges.  
 
 Omdat die vas, ingevolge die streng gebod van die Heer en die 
tradisie van die Ortodokse Kerk, in die verborgene moet geskied, (Mt. 
6:16-18) kan dit, in teenstelling met die middeleeuse gebruike in die 
Weste, nooit 'n amptelike voorskrif word nie, en word dit aan die gewete 
van elke gelowige self oorgelaat hoe hy of sy aan die kerklike vas 
deelneem. 
 
 Anders as monnike, verwag 'n mens van Christene in die wêreld, 
priesters sowel as as leke, nie dat hulle die vasreëls volledig (kat'akribeian) 
volg nie. Hulle doen wat hulle kan en wat in hul lewensomstandighede sin 
het. Maar dit is wel belangrik dat hulle nie te ligtelik van die 
gemeenksaplike vas van die Kerk afsien nie en dat hulle met hul biegvader 
bespreek hoe hulle daaraan kan deelneem. Want om jou van iets te onthou, 
jou gebed te verdiep en met meer ywer die naasteliefde te beoefen, is vir 
elke Christen moontlik. Daarsonder is geen groei op die weg na teosis 
moontlik nie. 
 
 Bowendien is die vas in die opvatting van die Ortodokse Kerk van 
oudsher af 'n teken van die eskatologiese verwagting van die Vrederyk van 
God, waarin skepsels mekaar nie meer oor en weer sal doodmaak en opeet 
nie, soos die Profeet Jesája sê:  
 

"Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, 
en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n 
klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle 
kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die 
suigling speel by die gat van die adder, en die gespeënde kind steek 
sy hand uit na die kuil van die basilisk. Hulle sal geen kwaad doen 
of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal 
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vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem 
oordek." (Jes. 11:6-9) 

 
Daarom is die onthouding van vleis, eiers en melk vir die gelowige 

'n tydelike beperking van sy of haar behoeftes, wat die aandag daarop 
vestig dat die mens net tot heil kan kom deur te leer om in vrede te leef met 
sy omgewing. Om met goeie begrip te vas, maak 'n mens gevoelig vir die 
roekelose uitbuiting waarmee die gevalle skepping homself ten gronde 
bring.  
 
 Om met goeie begrip te vas is nie om domweg 'n ritueel van 
allerhande voorskrifte te volg wat nie verstaan word nie, maar beteken die 
aanvaarding op 'n konkrete punt van die boete as volledige omkeer en die 
vashou daaraan deur onthouding. Gevaarliker as die verwaarlosing van die 
vas is daarom in die Kerk die wettiese, ritualistiese misbruik, wat afstomp 
in plaas van gevoeliger maak. Dan word die vas sommer gou 'n gerustheid 
vir die selfgeregtiges of hoogmoedige spoggery met besondere prestasies. 
Daarom sing ons op die eerste Voorvastesondag by 'Here, ek roep U aan': 
68) 
 

"Broeders, laat ons nie bid soos die Fariseër nie, want wie homself 
verhef, sal verneder word. Maar laat ons ons voor God verneder, en 
soos die Tollenaar onder die vas roep: 'God, wees ons, sondaars, 
genadig.' Die Fariseër, ten prooi aan die hoogmoed, en die 
Tollenaar, deur boete neergebuig, het gekom na U, wat alleen die 
Meester is. Hy wat gespog het, het homself van die ewige goedere 
beroof, maar hy wat geswyg het, word u genade waardig geag. 
Besvestig deur sy sugte ook my in sy boete, Christus, God, as die 
enige Mensliewende." 
3 

 
Bybelse bronne: Mt. 6:16-18, Mk. 2:18-22, Mk. 7:1-23, Mk. 9:29, Rom. 
8:19-22, 1 Kor. 8:1-13. 
 

62. Waarom word Pontius Pilatus en die begrawe word 
van Christus uitdruklik in ons geloofsbelydenis 
genoem? 
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Altwee om duidedlik te maak dat Jesus Christus werklik liggaamlik gely 
het en dus konkreet die geskiedenis binnegetree het. Dit is gerig teen hulle 
wat die Christendom mitologie wil maak en dit suiwer simbolies wil uitlê. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 15:4, 35-49. 
 

63. Hoe staan die Ortodokse Kerk teenoor die feit dat 
die kerklike tradisies insake die menswording van 
God in Jesus Christus tog altyd plek- en 
tydgebonde is en daardeur ook aan 'n sekere 
historiese verandering onderworpe is? 

 
Omdat die Kerk die Liggaam van Christus is, en in Christus godheid en 
mensheid onveranderd is, maar ook ongedeeld en ongeskei verenig is, kan 
die Kerk as skepsel met die geskiedenis saamgroei sonder dat die goddelike 
waarheid van haar tradisies deurdeur twyfelagtig word. Want die 
tydgebondenheid van die Kerk word beteuel deur die goddelike paradosis, 
d.w.s. die tradisie van die gee van God van Homself, wat in die tradisie van 
die Kerk gedaante aangeneem het, waarby die goddelike en die menslike 
ook hier onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongeskei verenig is, 
sodat die goddelike die menslike tot sigself trek. Daardeur kan 'n mens 'n 
sekere historiese verandering binne die Kerk sien as die groei van die 
menslike natuur in teosis. Dié groei vind egter nie so plaas dat latere 
geslagte meer deel sou hê aan die goddelike waarheid as voorafgaande 
geslagte nie. Want die waarheid waarom dit hier gaan, is die een, 
ondeelbare goddelike natuur, wat onlosmaaklik en altyd in dieselfde mate 
met die tydgebondenheid van skepsels verbonde is, sodat dit vir alle 
geslagte van gelowiges, die ledemate van die Liggaam van Christus van 
verlede, hede, en toekoms, ewe regstreeks toeganklik is. 
 
 Met hierdie feit hou die teenwoordige geslagte rekening deurdat 
hulle enersyds die band van eenheid tussen hulle en die Vaders nie 
liefdeloos verskeur deur die tradisie sonder gelykgesindheid in die Heilige 
Gees op 'n nuwe wyse verander nie en andersyds geen noodsaaklike 
verandering verhinder deur krampagtig vas te klou aan ou weë nie. Dit is 
trouens 'n voortgaan oor 'n bergkam waartoe geen geslag op sy eie in staat 
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is nie; dit is net moontlik deur die leiding van die Heilige Gees, wat vir alle 
tyd en ewigheid aan die Kerk beloof is. Op hierdie leiding van die Heilige 
Gees berus na Ortodokse opvatting die onfeilbaarheid van die Kerk, wat 
nie die onfeilbaarhied van een lid of meer lede as sodanig is nie, maar dié 
van die hele Liggaam. Hierdie opvatting oor die verhouding tussen die 
tydgebondenheid as skepsel en die goddelike waarheid binne die Kerk 
verskil dus van sowel die Rooms-Katolieke as van die Protestantse 
standpunt. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 15:3-11, Ef. 4:4-16. 
 

64. Die Graflegging van Christus speel ook by die vier 
van Heilige en Groot Vrydag 'n spesiale rol. Wat 
gebeur dan daar? 

 
Op Heilige en Groot Vrydag, wat in die Weste Goeie Vrydag genoem word 
en by Ortodokses ooreenkomstig die Bybelse tradisie dikwels 
Voorbereidingsdag genoem word, word na Vespers (wat dikwels 
onmiddellik na Noon volg) die Graflegging van Christus gevier: Die 
Epitafion (Slawonies: Plastsjanitsa, d.w.s. die Grafdoek van Christus, wat 
tydens die Paasmette op die Altaar sal lê en daar bly tot die Hemelvaart van 
Christus) word op 'n baar onder die sing van die kontakion van die 
Graflegging na die middel van die die Kerk gedra en aan die einde daar 
opgestel, met blomme en welriekende olie versier en deur die gelowiges 
vereer. Later word in plaas van die nagtelike psalmgebed 'n 
'dodegedagtenis' vir die Heer gehou en word tussen die verse van Psalm 
119(118) in drie dele die sogenaamde Enkomia gesing, wat die dodeklaag 
met die paasjubel verbind. Direk hierna word die Opstandings-evlogitaria 
(Opstandingsseëninge) ingesit, wat al die Paasboodskap vooruitloop. 
Daarop volg die Mette en Lofpsalms met die Groot Doksologie, waarna in 
'n groot prosessie om die kerk of deur die stad, die Epitafion onder die sing 
van die Trisagion in die altaar teruggedra word. Hierdie prosessie deur die 
nag versinnebeeld die afdaling van Christus in die duisternis van die 
onderwêreld. By die Grieke is die gebruik om na die prosessie, - wat as 
volksfees byna net so gewild is as Paasnag –met die binnegaan van die 
kerk onder die Epitafion deur te gaan, wat die ondergedompel word in die 
dood van Christus deur die doop simboliseer. Die hele fees is 'n feestelike 



 91 

sverering van die oorwinnende dood van Christus, wat ook vir mense wat 
nie deur middel van die intellek die toegang tot die werklikheid vind nie, 
die heilsboodskap duidelik maak.  
 
 Daarby aansluitend word 'n sinaxis (gedagtenisviering) gehou met 
lesings uit Eségiël 37, 1 Kor. 5, Gal. 3 en Mt. 27. Ook daar word die 
Opstanding al aangekondig. 
 
Bybelse bronne: Mt. 27:57-61, Mk. 15:42-47, Lk. 23:50-55, Joh. 19:38-42, 
Rom. 6:3-11. 
 

65. Dit is opvallend dat in Ortodokse dienste dikwels 
die woorde herhaal word van die rower wat as 
medegekruisigde vir die Heer gesê het: "Dink aan 
my, Here, wanneer U in u koninkryk kom." (Lk. 
23:42) Waarom? 

 
Hierdie misdadiger was die eerste wat God se liefde aan die Kruis erken 
het en dit gewaag het om die Gekruisigde om vergewing en lewe te smeek 
en daardeur ook as die eerste 'n deel gekry het aan die Verlossing en die 
ewige Lewe. Hy is daarom die voorbeeld van boete, en sy woorde word 
veral in die Groot Vas dikwels herhaal, bv. ook as keervers tussen die 
afsonderlike Saligsprekinge. Dit druk 'n gesindheid van boete, deemoed en 
verwagting uit. 
 
Bybelse bronne: Lk. 23:42-43. 
 

66. 'n Opvallende verskynsel is die Ortodokse 
Kruisverering. Wat kan 'n mens daarvan sê? 

 
Die kruis is, net soos die ikone en die evangelieboek, vir Ortodokse 
Christene 'n afskaduing van die werklikheid, wat deur die afbeelding voor 
oë gestel word. Die verering van so 'n afskaduing geld nie vir die 
afskaduing nie, maar die werklikheid wat dit voorstel en wat nie anders as 
deur 'n afbeelding getoon kan word nie. Daaragter staan die oortuiging dat 
die goddelike vir ons net in afbeeldings verstaanbaar is, maar nie regstreeks 
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te vat is nie. Dit is vir ons nie te begryp nie, maar gee ons deel aan Sy wese 
deur middel van die afbeelding. 
 
 Maar nie elke afbeelding wat ons maak, het hierdie deursigtigheid 
na die Oerbeeld nie. Alleen die teologies ware, die geopenbaarde, die 
heilige afbeeldings laat Dit sien. Hierdie heilige afbeelding (die heilige 
Kruis, die heilige Ikoon, die heilige Evangelieboek) kry hierdie spesiale 
eienskap deurdat, as gevolg van 'n kerklike aanroeping van die Heilige 
Gees (epiklese) en die belofte wat vir hierdie aanroeping geskenk is, in 'n 
dogmaties juiste, ooreenkomstig die tradisie gemaakte afbeelding, die 
werklikheid wat agter hierdie afbeelding staan, vir die gelowige in die 
verborgene aanwesig is. Die heiligheid waarom dit hier gaan, is dus nie 
verbonde aan die materiële afbeelding, soos wat 'n mens waarskynlik sou 
aanneem ingevolge ons Westerse manier van dink, wat deur die denkwyse 
van Aristoteles by Augustinus en in die Middeleeue erg materialisties 
geword het nie.  
 
 Die werklikheid wat die heilige Kruis vir ons voor oë stel, word 
dus nie deur die hout gevorm nie, selfs nie as daar 'n 'egte' stukkie van die 
Kruis in opgeneem sou wees nie. Die werklikheid van die heilige Kruis is 
allereers Jesus Christus Self, wat aan die Kruis ons skuld gedelg het, die 
dood vernietig het en die demone oorwin het. As Hyself nie as die 
werklikheid van die Kruis erken word nie, is die kruisverering afgodediens. 
Die Kruis vereer wil dus sê: om Christus as oorwinnaar aan die Kruis te 
vereer. Dit hou egter in dat die Kruis deur die Ortodokse geloof nooit op 
sigself as teken van die lyding alleen beskou kan word nie, maar altyd 
vanuit die Opstanding gesien moet word. Weliswaar weet ook die 
Ortodokse Christen dat die Kruis van Christus ons tot navolging roep en 
ook vir ons lyding bring. Maar ook dié lyding moet vanuit die Opstanding 
as 'n oorwinnende lyding beskou word. Daarom is die Ortdodokse Kerk 
gekant teen Westerse kruisberge, soos trouens ook kruisbeelde, omdat dit 
die Lyding realisties, driedimensioneel wil uitbeeld. Sulke afbeeldinge is te 
materialisties om die werklikheid te laat sien. Die Kruis kan 'n mens net 
vanuit die Opstanding beskou, hoe swaar dit ookal druk. Gesien vanuit die 
Opstanding is dit egter 'n kosbare, leweskenkende Kruis. Die verering van 
die kosbare, leweskenkende Kruis is egter 'n bewys van dankbare 
aanvaarding van die heilswerk van Christus en van wat ons daardeur 
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ontvang het; terselfdertyd is dit egter ook 'n bewys van gehoorsame 
onderwerping aan die Kruis, wat ons tot navolging oproep. 
 
 Spesiale seremonies van die Kruisverering vind in die Ortodokse 
Kerk plaas op die Derde Sondag van die Groot Vas, op 1 Augustus en met 
die Kruisverheffing (14 September). Bowendien word die Kruis deur die 
gelowiges gesoen aan die einde van elke kerkdiens en na die bieg. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 13:12. 1 Kor. 1:18-2:16. 
 
N.B. Op feesdae van die kruisverering sing ons in plaas van die Trisagion: 
69) 
 

"Voor u heilige Kruis buig ons in aanbidding, Meester, en u heilige 
Opstanding loof ons." 

 
67. Wat is die spesiale betekenis van die hoogfees van 

die Kruisverheffing en hoe het die fees ontstaan? 
 
Die Verheffing van die kosbare en leweskenkende Kruis op 14 September 
gedenk die ontdekking van die heilige Kruis, wat aan die moeder van die 
keiser Konstantyn, die Heilige Helena, toegeskryf word en in 326 sou 
gebeur het. Daar is vasgestel dat hierdie fees reeds aan die einde van die 
vierde eeu op die dag na die kerkwyding van die Kerk van die Heilige Graf 
in Jerusalem (gewy op 13 September, 335) gevier is as nafees van die 
kerkwyding. Wat dié fees besonder maak, is die seremonie van die 
verheffing van die Kruis ná 'n prosessie met die met blomme versierde 
kruis deur die skip van die kerk. Ooreenkomstig die ouer slawiese gebruik 
hef die selebrant ná algemene smeekbedes, terwyl koor en gemeente 'Here 
ontferm U' sing, 'n kruis langsaam van net bo die grond na bo en gee 
daarmee 'n seën na al vier windstreke. Daarop volg 'n verering van die 
Kruis deur die geestelikes en die gemeente. Die bedoeling van hierdie 
seremonie is duidelik: dit gaan om die verkondiging (proklamasie) van die 
Kruis en die Opstanding van Christus aan heel die wêreld en om die 
aanroep (akklamasie) van die Heer deur alle volke, soos ook duidelik blyk 
uit 'n stigier by die kruisverering: 70) 
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"Die boom van die lewe wat opstyg uit die diepte van die aarde, 
bevestig vandag die geloof in die Opstanding van Christus, wat 
daarop vasgespyker was. Opgehef in die hand van die priesters, 
verkondig dit Sy Hemelvaart, waardeur die vlees waaruit ons 
gemaak is, onthef van die aardse mislukking daarvan, reeds leef in 
die hemele. Laat ons met dankbaarheid sing: Heer wat op die Kruis 
vehef is, en ons daardeur met U verhef het, maak ons wat U besing 
die hemelse vreugde waardig." 

 
 Hierdie fees van die Verheffing van die seëvierende Kruis dui 
bowendien 'n keerpunt in die Ortodokse kerklike jaar aan, want hier 
verander die tyd van vervulling ná Pinkster in die tyd van verwagting vóór 
Pase. Dit word ook daardeur aangegee dat tot die Kruisverheffing op 
Sondae perikope uit die Matthéüs-Evangelie gelees word en hierdie 
lesingreeks op Kruisverheffing afgebreek word en vervolg met 'n reeks 
perikope uit die Lukas-Evangelie, wat tot die Voorvastyd duur. Hierdie 
omskakeling is diep in die bewussyn van die Ortodokse volk veranker en 
bring in baie Ortodokse lande ook 'n verandering in die alledaagse lewe 
van boere- en stadsgemeenskappe mee. 
 
Bybelse bronne: Mt. 24:30, Joh. 3:13-14, Joh. 8:28, Joh. 12:32. 
 

68. Watter betekenis het die Opstanding van Christus 
en die vier daarvan in die Ortodokse Kerk? 

 
Die Opstanding van ons Heer en Verlosser Jesus Christus word deur 
Ortodokses beskou as die keerpunt in wêreldgebeure. Die naam "Pasga" 
bring dit ook tot uitdrukking, naamlik "deurgang", opgevat as oorgang van 
die dood na die lewe. 71) Daardeur is Paasfees vir alle Ortodokses die Fees 
der feeste. Dit begin met 'n Vespers, waarin vyftien lesings uit die Profete 
voorgelees word. Onder hierdie lesings het die doop van oudsher af 
plaasgevind. Daarop volg onmiddellik die Basilius-Liturgie, wat deur die 
ou Vaders aangedui is as die middel van die kerklike jaar. Om daaraan deel 
te neem, beteken om regstreeks deel te neem aan die Opstanding van 
Christus. Die gelowiges wat teenwoordig is, kom verder dikwels eers met 
die Paasmette, wat daarná gehou word; dít is as 't ware die openbare 
verkondiging van die Opstanding van Christus deur die lees van die 
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Paasevangelie voor die kerkdeur. Net na hierdie lesing word die 
Paastroparion ingesit: 72) 
 

"Christus het uit die dood uit opgestaan; deur Sy dood het Hy die 
dood vertrap en skenk weer die lewe aan hulle in die graf." 

 
Daarop volg die Paaskanon, die Opstandings-stigiere (-verse) van die 
Lofpsalms en die stigiere van die Paasgesang, wat begin met: 73) 
 
 "Pasga is vandag heerlik vir ons geopenbaar: Pasga, nuut en heilig. 

Pasga, die mistieke Offer; Pasga die verhewe Offer; Pasga, waar 
Christus ons versoen; Pasga, Offer sonder smet; Pasga, bo alles 
groot; Pasga van die gelowiges; Pasga, wat die Paradys weer vir 
ons oopstel; Pasga, wat ons almal weer heilig." 

 
 Op baie plekke is dit die gewoonte om staande te luister na die 
kategetiese Paaspreek wat aan die Heilige Johannes Chrysostomos (dood in 
407) toegeskryf word. Om die fees mee af te sluit, gee mense mekaar die 
Paaskus. In die meeste gemeentes en gesinne volg onmiddellik na die 
Paasmette 'n gemeenskaplike feesmaal, want nou is die vas verby. 
 
 Die volgende oggend word as die eerste Sondag na Pase gevier. 
Daarmee begin Pentekoste, d.w.s. die Vyftig Dae tot Pinkster, met die 
Ligweek van die vernuwing. Hierdie eerste week na Pase is die eintlike 
Paastyd: daar word nie meer gevas nie, gekniel nie, geen diep buigings 
(metanieë) word gemaak nie. Die deure van die ikonostase bly oop. As 
daar dooies is wat begrawe moet word, gebeur dit met 'n Paasritus, waar 
die klaagliedere wegval en die Paaskanon gesing word. 74) Verder word die 
grafte altyd versier en word die Paasdodediens by die grafte gehou. Die 
gelowiges groet mekaar – net soos tydens die Paasnag – met die paaskus en 
die uitroep: 
 
 "Christus het opgestaan!" – "Waarlik, Hy het opgestaan!" 
 
 In baie streke dra mense dan liggekleurde klere, wat 'n mens moet 
laat dink aan die dopelinge in die ou Kerk wat 'n hele week hul wit 
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doopkleding gedra het. Elke dag van hierdie "Ligweek van die vernuwing" 
word op 'n ander toon van die agt kerklike tone gesing.  
 
 En op die agste dag word die Anti-Pasga, of te wel Thomassondag 
gevier, waarop in die besonder die verskyning gedenk word van die Heer 
aan Sy dissipels terwyl die deur gesluit was, en die belydenisse van die 
twyfelende Thomas, soos in die feestroparion van hierdie Sondag: 75) 
 

"Nadat die steen verseël is, o Christus God, het U, die Lewe, 
opgegaan uit die Graf; en by geslote deure het U tussen u dissipels 
gestaan as die Opstanding van die heelal, om deur hulle in ons die 
regte gees te hernuwe, volgens u grote barmhartigheid." 

 
Bybelse bronne: Mk. 16:1-8, Joh. 20:19-31, 1 Kor. 15:3-34. 
 
N.B. In die Paasuur, 76) wat in die Ligweek van die Vernuwing in die plek 
van die Ure kom, word, as teken van die vervulling van die Ou Verbond, 
die Psalmlesings vervang deur die Opstandingsgesang, wat by die Slawe 
volgens Toon 6 gesing word: 
 

"Nou dat ons Christus se Opstanding aanskou het, laat ons die 
heilige Heer Jesus aanbid, wat alleen heeltemal sonder sonde is. U 
Kruis vereer ons, o Christus, en u heilige Opstanding besing en 
verheerlik ons; want U is ons God. Buiten U ken ons geen ander 
nie: Ons roep u Naam aan. Kom, alle gelowiges, laat ons die 
heilige Opstanding van Christus aanbid; want kyk, deur die Kruis 
het daar vreugde oor die hele wêreld gekom. Terwyl ons die Heer 
altyd loof, besing ons Sy Opstanding; want Hy het aan die Kruis 
gely, en deur Sy dood die dood vernietig." 

 
69. Wat bring die Ortodokse afbeelding van die 

Neerdaling van Christus in die onderwêreld tot 
uitdrukking? 

 
Daar is in die Ortodokse Kerk twee soorte Opstandingsikone. Die ouer tipe 
beeld die vroue af by die Graf met die Engel. Die jonger Bisantynse tipe 
toon Christus op die verwoeste en omvergewerpte poorte van die 



 97 

onderwêreld (hades = doderyk, en nie die hel nie), terwyl Hy Adam en Eva 
by die pols vasgryp om hulle aan die dood te ontruk, terwyl die Konings, 
Profete en Heiliges van die Ou Verbond hulle om Hom heen versamel en 
die dooies uit die grafte te voorskyn kom. Die afbeelding van die 
Neerdaling van Christus in die onderwêreld gee dus die oorwinning oor die 
dood deur die Opstanding van Christus weer, soos die Vesperstigiere van 
die Heilige en Groot Sabbat in woorde skilder: 76) 
 

"Vandag roep die onderwêreld klaend uit: Dit sou vir my beter 
gewees het as ek die uit Maria geborene nie opgeneem het nie. 
Want toe Dié na my gekom het, het Hy aan my mag 'n einde 
gemaak. Hy het my yster poorte gebreek, en die siele wat ek reeds 
solank gevange gehou het, het Hy, as God, weer laat opstaan. Eer, 
o Heer, aan u Kruis en u Opstanding." 

 
Bybelse bronne: 1 Kor. 15:55, 1 Petr. 3:18-22, Mt. 27:52-53. 
 

70. Wat beteken die fees van Middepinkster, op die 
Woensdag in die vierde week na Pase? 

 
Die fees van Middepinkster gedenk Christus as goddelike leraar en as 
Evangelie word 'n stuk uit die openbaringsrede van Jesus op die 
Loofhuttefees gelees. (Joh. 7:14-30) Die ikoon van hierdie feesdag toon 
Christus as leraar in die Tempel. Maar 'n mens mag hierdie voorstelling nie 
in die gees van die Westerse rasionalisme en moralisme opvat nie: Hy is 
leraar in die mistagogiese betekenis, d.w.s. nie deurdat Hy maar net kennis 
oordra nie, maar deurdat Hy inlei in die misteries van die heil deur Sy 
Opstanding. 
 
Bybelse bronne: Joh. 4:14, Joh, 7:14-37. 
 
N.B. As feestroparion sing ons op Middepinkster in Toon 8: 78) 
 

"Gee op die middel van die Fees aan my dorstige siel die water 
van vroomheid te drinke, o Redder, soos U tot almal geroep het: 
Wie dors het, kom na My en drink. Bron van die Lewe, Christus 
God, eer aan U." 
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71. Hoe sien die Ortodokse geloof die Hemelvaart van 

Christus en Sy sit aan die regterhand van die 
Vader?  

 
Met die Hemelvaart van Christus is die Paastyd in die wyer sin afgesluit en 
begin die voorbereiding vir Pinkster. Die Paasgroet en die Paasgesange 
word stil. Tog is Hemelvaart geen treurdag of die aanvang van die 
eentonige gewone tyd nie, maar die begin van 'n nuwe, vreugdevolle 
verwagting: Christus gaan na die Vader om ons die Heilige Gees te stuur. 
In hierdie belofte lê die vervulling egter al opgesluit, soos wat die 
kontakion van die fees duidelik sê: 79) 
 

"Nadat U die heilsorde volbring het ter wille van ons, en die 
hemelse met die aardse verenig het, het U in heerlikheid opgevaar, 
Christus ons God, sonder om van ons weg te gaan, sodat daar geen 
skeiding gekom het nie. En hulle wat U liefhet, roep U toe: Ek is 
met julle, en niemand teen julle nie." 

 
Die sit van Christus aan die regterhand van die Vader wys egter op 

Sy deelhê aan die goddelike koningsheerskappy, mag en 
alomteenwoordigheid met Sy menslike natuur, soos 'n troparion uit die 
kanon dit besing: 80) 
 

"Ons gevalle natuur is nou verhewe bo alle Engele; en op 'n wyse 
wat alle begrip te bowe gaan, sit dit selfs op die goddelike Troon. 
Kom, laat ons feesvier en roep: Loof die Heer, al Sy werke, en 
verhef Hom in alle ewigheid." 

 
 Dié gebeure kan 'n mens ook – maar nie uitsluitend nie- 
eskatologies uitlê: dit is 'n voorskot op ons toekomstige deelhê aan God se 
heerlikheid, mag, wysheid, skoonheid en goedheid, wanneer ons in teosis 
volmaak sal geraak het. Maar dit druk meer uit as dit: hier word duidelik 
uitgebeeld dat ons deur die Hemelvaart van Christus wat Sy 
verlossingswerk afsluit, nou al met ons natuur wat Christus aangeneem het, 
deel het aan die hemelse goedere, soos besing word in die hipakoi van 
Hemelvaart: 81) 
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"Nadat U uit die hemel neergedaal het op die aarde, het U, God, 
die geslag van Adam opgehef, wat verneder gesug het in die greep 
van die hel. Deur u Hemelvaart het U dit selfs laat opvaar na die 
Hemel, en met U laat sit op die Troon van die Vader, in u medelye 
en mensliewendheid." 

 
Bybelse bronne: Lk. 24:36-53, Hand. 1:4-14, Kol. 1:20, 27, Mt. 28:20, 
Rom. 8:21, Hand. 7:55. 
 
N.B. Dat ons dit weet, blyk uit ons danksegging na die kommunie wat 
eindig met 'n troparion uit die negende ode van die Paaskanon: 82) 
 

"O Christus, grootse en allerheiligste Pasga! O Wysheid, Woord 
van God en Krag! Gee dat ons in die aandlose Dag van u 
Koninkryk nog wesenliker aan U deel mag hê." 

 
72. Maar hoe sien ons die heerskappy van Christus aan 

die regterhand van die Vader in 'n wêreld waarin 
sonde en dood klaarblyklik nog altyd heers? 

 
Die heerskappy van Christus in hierdie wêreld is 'n verborge heerskappy, 
wat alleen deur die geloof op seldsame genaderyke oomblikke ervaar kan 
word. Gewoonlik lê dit verborge agter 'n dik newelsluier wat die 
werklikheid misvorm en die mag van die kwaad en van die dood onmeetlik 
groot laat skyn. In die gebed en in die misteries van die Kerk kan die 
heerskappy van Christus egter deur die gelowige ervaar word as die 
heerskappy van die liefde, wat niemand oorweldig nie, maar lewe en 
vryheid skenk. Eendag, aan die einde van die tyde, sal die heerskappy van 
Christus egter openbaar word, ook aan ongelowiges. Dan sal ongesluierd 
sigbaar word wat nou net vir die geloof te begryp is: dat Adam bevry is, die 
dood van sy mag beroof is en die demone oorwin is. Deur ons geloof aan 
hierdie werklikheid is ons as Christene in staat en geroepe om, in ons 
wêreld wat nie glo nie, getuienis af te lê van die verborge Ryk deur te 
handel met liefde en ons so as medewerkers van God tot beskikking van 
hierdie Ryk stel. 
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Bybelse bronne: 1 Kor. 15:54-58, Rom. 6:4, Rom. 8:19-38, Joh. 16:11, 33. 
 
N.B. Aan die begin van elke Liturgie en van alle misteriedienste van die 
Kerk word die verborge Ryk deur die seënuitroep van die priester 
verkondig: 
 

"Geseënd is die Koninkryk van die Vader, en van die Seun en van 
die Heilige Gees; nou en altyd, en tot in ewigheid. Amen." 
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IV. DIE HEILIGE GEES, DIE KERK EN DIE HEILIGING VAN DIE 
SKEPPING 

 
ONS BELY:  

 
"Ek glo ......in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat 
van die Vader uitgaan; wat saam met die Vader en die Seun 
aanbid en verheerlik word; wat gespreek het deur die profete. En 
in een Heilige, Katolieke en Apostoliese Kerk. Ek bely een doop tot 
die vergewing van sondes. Ek verwag die opstanding van die 
dooies en die lewe van die toekomstige ewigheid. Amen. 

 
73. Wat beteken die Pinksterfees vir Ortodokses? 

 
Pinkster is die geboortefees van die Kerk. Want die Kerk is wat Sy is enkel 
en alleen deur die uitstorting van die Heilige Gees oor die Apostels. Die 
neerdaal van die Heilige Gees het egter tegelykertyd die volle openbaring 
van die Drie-eenheid van God gebring. Daardeur is Pinkster ook die 
voltooiing van die geloof in die Opstanding, en as fees van die Heilige 
Drie-eenheid die slotfees van die Paastyd, soos ook duidelik gesê word in 
die katismagesang op Pinkster: 83) 
 

"Gelowiges, laat ons met vreugdevolle toewyding hierdie feesdag 
vier, want dit is Pinkster: die vervulling van die Beloftes en die 
Gawes. Vandag het die vuur van die Trooster in die vorm van 
tonge neergedaal: dit het die dissipels verlig en hulle ingewydes 
gemaak van die Hemelse Misteries. Die lig van die Trooster het 
oor ons gekom, en het heel die wêreld verlig." 

 
 In die Vespers van Pinksterdag word die Knielgebede gedoen, 
waar die gelowiges vir die eerste keer sedert Pase weer kniel. 84) Dié 
gebruik vind 'n mens in alle Kerke van die Ooste; dit stam blykbaar uit die 
oudste tyd. In drie plegtige gebede smeek die gemeente om vergewing van 
sondes vir die lewendes en dooies as gawe van die Heilige Gees: 85) 
 

"Verenig ons almal in u Ryk. Skenk vergewing aan wie op 
U hoop. Vergeef ons almal ons sondes. Reinig ons, deur 
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die krag van u Heilige Gees, en verydel die strikke van die 
vyand." 

 
Bybelse bronne: Hand. 1:8, Hand. 2:1-4, Joh. 14:26. 
 
N.B. In die Terts (Derde Uur) gedenk die Kerk van oudsher af elke dag die 
wonder van Pinkster. Daarom word in die Vastyd as troparion gesing: 86) 
 

"Heer, wat tydens die Derde Uur u alheilige Gees oor u Apostels 
uitgestort het, neem Hom nie van ons weg nie, Algoeie, maar hernu 
Hom in ons, wat U daarom smeek." 

 
74. Hoe sien die Ortodokse Kerk die Heilige Gees? 

 
In die Mette van Pinkster word daaroor gesê: 87) 
 

"Lig is die Vader; Lig is die Seun; Lig is ook die Heilige Gees, 
Wat soos tonge vuur gestuur is oor die Apostels. Deur Hom is heel 
die kosmos verlig om die heilige Drie-eenheid te vereer." 

 
En in die Vespers word gesing: 88) 
 

"Die Heilige Gees skenk ons alles: Hy laat profesieë ontspring; Hy 
wy die priesters; ongeletterdes onderrig Hy in wysheid; vissers 
maak Hy ware teoloë; Hy is die Stigter van die Kerk. U wat één in 
wese is, en medetroon met die Vader en die Seun, Heilige Trooster, 
eer aan U." 

 
 Die Heilige Gees is dus die lewende teenwoordigheid van God by 
die mens na die Hemelvaart van Christus. Want die Heilige Gees is God 
Self: een van die drie goddelike Persone. Waar Hy Hom skenk, soos in die 
Misteries (sakramente), ontvang die mens nie maar net 'n geskape 
genadegawe van God nie, maar God Self, die ongeskape Lig. 
 
 Die Ortodokse theologie ken daarom nie geskape genade (gratia 
creata) soos die Weste sedert die Middeleeue nie. Daarom het haar 
pneumatologie (d.w.s. leer oor die Heilige Gees) alle eerbied en liefde 
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lewend gehou wat die Heilige Gees toekom, en waaraan, deur die idee van 
'n 'geskape genade,' tog eintlik tekort gedoen word. 
 
Bybelse bronne:Joh. 4:24, Joh. 14:16-20, Joh. 16:5-15, Rom. 8:26-27, 1 
Kor. 12:8-11, 2 Kor. 3:17-18. 
 
N.B.In die anabathmi van die Mette in Toon 5 sing ons: 89) 
 

"Die Heilige Gees is die oorsprong van alle lewe, en deur Hom 
praat ons met God: U is God, Lewe, Liefde en Lig, Verstand en 
Goedheid wat heers in ewigheid." 

 
75. As die Heilige Gees op hierdie wyse God se 

teenwoordigheid by mense is, beteken dit dan nie 
dat God in Sy onvatbare Wese vir ons tog tasbaar 
geword het nie? 

 
Nee. Die wese van God is en bly buite die bereik van die greep van die 
menslike kennis en ervaring. God bly God, ook as Hy Hom aan ons gee. 
Dít is juis die goddelike Misterie, die openbaring wat die geheim nie prys 
gee nie. Hierdie openbaring verkondig dat God Hom volledig aan ons 
skenk in Jesus Christus en die Heilige Gees, maar tog in Sy Wese en Syn 
nie te begryp en te vat is vir ons begrip en ons ervaring nie. Om dit in 
woorde te stel, het die Ortodokse Vaders dit so geformuleer: God kan deur 
mense ervaar word in Sy Energieë (werking), maar nie in Sy Wese nie, net 
soos wat die son vir ons net in die uitstraling daarvan waarneembaar is. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 2:10-16. 
 

76. Het dit nie ook gevolge vir die Ortodokse manier 
van praat oor God nie? 

 
Natuurlik. In die Ortodokse teologie en spiritualiteit word twee maniere 
onderskei om oor God te praat en Hom te ken: die apofatiese en die 
katafatiese. Die apofatiese praat oor God is om ontkennend te praat. 
"Apofasis" beteken ontkenning. Dit gaan om kennis van God met behulp 
van gevolgtrekkings waartoe geraak word op grond van die verstand en 
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wêreldse ervarings. Dit lei daartoe dat wat 'n mens van God sê, net is wat 
Hy nié is nie: Hy is nie begrens nie, nie eindig nie, nie verganklik nie, 
onmeetlik, ("on-" is in Grieks "a-"). Dit beteken dat die mens nie in staat is 
om die eintlike wese van God te aanskou met behulp van sy natuurlike 
verstand en sy kennis van die waarneembare nie. Dit is 'n stellinginname 
teen die kennisteoretiese realisme van die Westerse Skolastiek (bv. 
Thomisme, Skotisme), wat van die veronderstelling uitgaan dat die mens in 
sy natuurlike verstand in staat is om God ten minste tot 'n sekere hoogte te 
ken; wat en hoe Hy is. In teenstelling met hierdie beskouing is die 
Ortodokse sienswyse dat 'n mens in die teologie daarvan bewus moet bly 
dat ons net in beelde en gelykenisse oor God praat, ook wanneer ons dit 
abstrak in begrippe doen. 
 
 Die katafatiese manier van praat oor God is die verkondiging van 
die heilsfeite van God, waarmee Hy in ons geskiedenis ingegaan en Hom in 
Sy Energieë vir ons kenbaar gemaak het. "Katafasis" beteken "bevestiging, 
stellige bewering ". Hier gaan dit dus om positiewe uitsprake oor God op 
grond van die openbaring deur God. Ook daar bly die Wese van God vir 
die menslike kennis onvatbaar verborge. As ons oor die heilsdade van God 
praat, praat ons oor hoe God Hom aan ons gee, nie hoe Hy in Homself is 
nie. Die katafatiese manier van praat weerlê die apofatiese dus nie, maar 
neem dit veeleer in homself op. Dit is 'n stellinginname teen alle 
fundamentalisme 90) in die teologie: om oor God te praat beteken altyd op 
menslike wyse in beelde en gelykenisse oor Sy Wese praat, ook as dit om 
die heilsfeite van God gaan. Ook die Heilige Skrif praat nie anders oor 
Hom nie. Maar ook die omgekeerde is waar: die apofatiese wyse van praat 
oor God moet die katafatiese omvat, as dit werklik oor God wil praat en nie 
oor 'n blote versinsel nie. 
 
 Die bedoeling met die onderskeiding tussen die apofatiese en die 
katafatiese manier van praat oor God in die Ortodokse teologie is dat ons 
voor oë moet hou dat ons net oor Hom kan praat in beelde en gelykenisse, 
terwyl ons tegelykertyd daaraan vashou dat ons oor Hom praat wanneer 
ons praat oor die heilsmisteries wat Hy aan ons geopenbaar het. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 2:10-16, Kol. 1:21-23. 
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77. Wanneer het hierdie onderskeid tussen apofatiese 
en katafatiese Godskennis en tussen die ken van die 
Wese en die Energieë van God in die Ortodokse 
teologie tot uitdrukking gekom? 

 
Die eerste begin van hierdie onderskeid gaan waarskynlik terug na die 
Alexandrynse Kategeteskool met die leraar Origenes (omstreeks 200). Na 
500 het die mistieke geskrifte van die Pseudo-Dionisius die Areopagiet 
(skuilnaam na aanleiding van Hand. 17:34) vervolgens die apofatiese 
manier van praat onder breëre lae teoloë versprei. Verskillende belangrike 
Monnikvaders het daarna die areopagitiese gedagtes oorgeneem en verbind 
met die kwessie van die aanskouing van God in die suiwere gebed (bv. 
Maximos die Belyer, dood 662). In die sogenaamde Hesigastestryd is 
hierdie menings eens en vir altyd tot duidelikheid gebring en vir die 
Ortodokse Kerk vasgelê. 
 
 Die aanleiding daartoe was die volgende: 'n Humanisties gesinde 
monnik, genaamd Barlaam, het met die Thomistiese teologie gebreek en 
het, geesdriftig oor die apofatiese kennisleer van Dionisius die Areopagiet, 
omstreeks 1330 na die Ooste gekom. Nadat hy sommer gou aan die 
keiserlike hof geklim het tot invloedryke teoloog, het hy 'n tydlank in 
Thessaloniki en Konstantinopel geleef onder hesikastiese monnike 
(hesigasme kom van 'hesichia' = rus, d.w.s. heilige rus in God = versinking 
in God), wat die Jesus-gebed beoefen het. In sy agnostisisme het hy 
aanstoot geneem teen hulle gebedspraktyk wat hy sommer gou as kettery 
begin bestry en bespot het. Hy het steun gevind onder bisantynse 
humaniste, veral aan die keiserlike hof. Die aangevalle monnike het hulle 
verweer en ook steun gekry van die heilige Berg Athos, omdat dit vir hulle 
gegaan het om die werklikheid van die openbaring en die moontlikheid om 
die waarheid van die geloof te ervaar. Die stryd was ten slotte toegespits op 
die vraag of die genade, wat deur die Heiliges ervaar en aanskou is, 'n 
subjektiewe inbeelding was of die ongeskape goddelike Lig. Die 
woordvoerder van die monnike van Athos was die Heilige Gregorius 
Palamas (1296-1359), die latere aartsbiskop van Thessaloniki. Hy het nie 
net die veroordeling van Barlaam op twee konsilies in Konstantinopel in 
1341 bewerk nie, maar ook die vasstelling van die onderskeid tussen die 
onvatbare Wese van God en Sy Energieë wat wel waargeneem kon word. 
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 Na sy veroordeling het Barlaam na Italië teruggekeer en biskop van 
die Rooms-Katolieke Kerk geword en was aan die einde van sy lewe die 
Griekse professor van Petrarca. In Bisantium het daar egter kort daarna 'n 
stryd om die troon uitgebreek, waartydens Gregorius Palamas, op politieke 
gronde, deur die Patriarg, met die steun van enkele humaniste, van kettery 
beskuldig is, gevange geneem is en uit die Kerk gestoot is. Maar dit het die 
Patriarg tot 'n val gebring: keiserin Anna het in 1347 'n Konsilie 
byeengeroep, waarop Gregorius Palamas gerehabiliteer is nadat die 
politieke teenstanders van die Patriarg aan die bewind gekom het. 
 
 Op die Konsilie van 1351 is 'n prominente humanistiese 
teenstander van Gregorius Palamas, die filosoof Nikeforos Gregoras, 
veroordeel, en die laaste, half-amptelike verdedigingskrif van Gregorius 
Palamas teen Barlaam as amptelike konsilie-stuk aangeneem en 
gepubliseer. Later is die stukke van hierdie konsilie, aangevul met 
beslissinge van gelyke strekking van plaaslike konsilies, in die 'Sinodikon 
van die Ortodoksie' versamel en in die liturgiese boeke opgeneem. 
Daardeur het die leer van die Heilige Gregorius Palamas in die Ortodokse 
teologie dogmatiese geldigheid verkry. Die gedagtenis van hierdie 
Kerkleraar word veral op die tweede Sondag van die Groot Vas gevier. 
 

78. Hoe sien Ortodokses die verhouding van die 
werking van die Heilige Gees tot die heilswerk van 
Christus? 

 
Die Heer sê in die Johannes-Evangelie: "Maar die Tooster, die Heilige 
Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal 
julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het." (Joh. 14:26) 
 
 Soos wat die Heer Self gebore is uit die Heilige Gees, kry ook die 
Kerk as Liggaam van Christus gestalte uit die Heilige Gees. Soos wat die 
Heer Self die drievoudige messiaanse amp uitoefen, is dit ook in die 
Heilige Gees met Sy Liggaam, die Kerk. 
 
 Op grond van die vereniging van die goddelike en die menslike 
natuur in die persoon van ons Heer Jesus Christus (d.w.s. op grond van die 
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'hipostatiese unie') verenig Hy God met die mens en die mens met God. Hy 
voltrek dit as ons hoëpriester in Sy dood en Sy opstanding. Dít is die 
priesteramp van Christus, waaraan alle gelowiges deel kry deur die Kerk, 
in die Heilige Gees. Wat Christus as hoëpriester doen, verkondig en 
onderrig Hy in die Kerk deur die profete-amp in die Heilige Gees. En deur 
die herdersamp word in die Kerk dit wat Christus doen en leer tot 
voleinding gebring in die vervulling van die liefdesgebod. Op dié wyse het 
die Kerk as geheel, maar ook elk van haar lede afsonderlik, deur die 
Heilige Gees deel aan die priesteramp van Christus, aan die profete-amp 
van Christus en aan die herdersamp van Christus. Daarby is die 
priesteramp en die gebied wat daaroe behoort (misteries, kerklike gebed) 
volgens Ortodokse sienswyse die basis en die middelpunt wat alles dra. 
Om hierdie middelpunt beweeg as volgende kring dit wat behoort tot die 
profete-amp van Christus (geloofsverkondinging, dogma's). Die buitenste 
konsentriese sirkel word gevorm deur wat tot die herdersamp behoort 
(gebod om God, naaste en self lief te hê). Rondom hierdie buitenste ring 
staan die kanonieke reg as omheining. Ooreenkomstig hierdie drie kringe 
kan 'n mens ook die woord van die Here sien: "Ek is die Weg, die 
Waarheid en die Lewe." (Joh. 14:6) Die Weg wys op die gebied van die 
etiek (liefdesgebod), die Waarheid op die gebied van die verkondiging en 
die leer, die Lewe op die gebied van die sakramentele werklikheid. 
 
 Dit alles beteken: die Heilige Gees verbind die ampte van Christus 
met Sy Liggaam, die Kerk. Hy maak die heilswerk van Christus 
teenwoordig in die Misteries (Sakramente); Hy waarborg die waarheid van 
verkondiging en leer; Hy bring die vrugte van die liefde voort. 
 
Bybelse bronne: Joh. 16, 26, Ef. 1:23. 
 

79. Wat volg uit voorafgaande vir die begrip van die 
wese en taak van die Kerk? 

 
Die Kerk moet volgens die Ortodokse opvatting nie primêr as 'n menslike 
instelling en maatskaplike grootheid gesien word nie. Sy is die Liggaam 
van Christus, waarvan Christus Self die hoof is. Sy is die volk van God, 
wat die Drie-enige Heer uitverkies het. Daarom heet Sy 'ekklesia', die 
geroepene, die uitverkorene. Sy is die gemeenskap van hulle wat Christus 
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as God en Heer aanroep in die Heilige Gees. Daardeur is die Kerk 'n 
grootheid wat bo tyd en ruimte uitgaan: Sy omvat die eertydse geslagte van 
Adam, Nóag en Abraham af, die teenwoordige lede van die Christelike 
gemeentes en die toekomstige gelowiges wat nog gebore moet word. Sy 
maak hemelse en aardse, Heiliges en Engele, lewendes en oorledenes één , 
om die Drie-enige God te prys. Want dít is haar wese en haar taak: om die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees te verheerlik as die Een God, Hom 
te erken (akklameer) en te verkondig (proklameer) as Heer, en so na Hom 
te groei deur wederkerige hulp en voorbede, om steeds meer deel te kry aan 
Sy liefde, goedheid,skoonheid, heerlikheid en mag. Dit beteken egter: die 
Kerk is nie net 'n menslike struktuur nie, maar 'n God-menslike (teandriese) 
grootheid, soos Jesus Christus Self. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 12:12-31, Kol. 1:15-20, Ef. 2:13-32, Ef. 4:15-16, 1 
Petr. 2:9-10, Gal. 3:29. 
 
N.B. In die agste ode van die Opstandingskanon in Toon 4 word gesê: 91) 
 

"Deur u hande uit te sprei op die Kruis, het U alle volke 
byeengebring, en hulle wat U, die Meester, loof, één Kerk gemaak. 
Daarom sing ons op aarde en in die hemel met één mond: Loof alle 
werke van die Heer die Heer, loof en verhef Hom in ewigheid." 

 
80. Wat is die hoofkenmerke van die die Ortodokse 

Kerk? 
 
Die hoofkenmerke van die Kerk (notae ecclesiae) is: eenheid, heiligheid, 
katolisiteit en apostolisiteit. 
 

81. Wat word bedoel met die eenheid van die Kerk? 
 
Die eenheid is 'n wesenskenmerk van die Kerk, d.w.s. die Kerk is in haar 
wese die Een Kerk, of Sy is hoegenaamd nie Kerk nie. Daarom kan 'n mens 
in die Ortodokse sin oor 'die Kerk op pad na eenheid' praat, asof 'n mens 
dink dat die eenheid van die Kerk bewerk kan en moet word deur menslike 
inspanning, hetsy deur ooreenstemming in die leer (leerkonsensus), hetsy 
deur gemeenskaplike optredes in die wêreld, hetsy selfs deur die gelyktrek 



 109 

van kerklike gebruike en instellinge nie. Dit sou 'n verloëning wees van die 
wese van die eenheid van die Kerk, wat een God-menslike (teandriese) 
eenheid is uit die Heilige Gees, en wat, as die Kerk werklik aan die dag wil 
kom, die uitganspunt moet wees vir alle kerklike uitinge. 
 
 Aan die ander kant moet 'n mens ook deeglik besef dat die Kerk 
haar teenwoordig laat sien as in baie dele uiteengeval. Hierdie uiteenval is 
inderdaad 'n gevolg van ons sonde. Ons moet daarvoor boete doen; ons 
mag egter nie glo dat daar maklik daaraan ontkom kan word deur ons 
kerklike tradisies prys te gee om één te word met andersgelowiges nie. 
Daardeur sou ons ons veeleer losmaak van die bo ruimte en tyd uitgaande 
gemeenskap van die heiliges. In hierdie gemeenskap is daar hulle wat op 
hierdie oomblik op 'n bepaalde plek lewe net soos 'n paar sandkorrels aan 
die oewer van die see, en dit sou absurd wees om die lewensuitinge van die 
Kerk eensydig in orde te wil bring ooreenkomstig hul begrensde 
begripsvermoë of behoeftes. Waar gepoog word om dit te doen, kom 
bewus of onbewus 'n isolering van die betrokke kerklede tot stand wat in 
die pad staan van die ervaring van die gemeenskap-wees van die 
gesamentlike Kerk (dit is die pleroma, d.w.s. die volheid, van Christus) en 
ook 'n hinderpaal vorm vir die uitgroei bo die eie horison uit. Dit beteken 
egter dat ons kerklike groei na sigbare eenheid in Christus vir ons 'n 
opgawe vir elke Kerk afsonderlik is. Want die histories verankerde 
verdeling in konfessies en jurisdiksies kan ons nie sonder meer eenkant stel 
of uittrek soos klere nie. Ons moet dit in 'n standvastige en deemoedige 
stryd vir die Waarheid duld, soos wat ons in hierdie wêreld nood, siekte, 
pyn en dood strydend moet deurstaan met die belofte van die Heer: "Deur 
julle volharding moet julle jul lewe in besit kry." (Lk.21:19) Om die 
eenheid ongeduldig net te wil deurvoer, lei nie tot die doel nie, maar tot 
berusting in 'n nederlaag. Tog is ons ten aansien van die verdeeldheid van 
Christene in die wêreld nie sonder meer veroordeel tot toekyk en niks doen 
nie. Daar is vier belangrike opdragte: 
 

1. Die belangrikste is dat ons al hoe sterker gewortel raak in ons eie 
kerklike tradisie en dit suiwer bewaar. Want dit is die vorm waarin 
ons God ontmoet en liefhet; sonder vorm kan 'n mens God nie 
liefhê nie en is 'n mens ook nie in staat om in die liefde vir God één 
te word met ander nie. Sonder vorm kan 'n mens nie na God toe 
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groei nie; waar die vorm verwaarloos word, gaan die inhoud 
verlore. 

 
2. As ons werklik ernstig verlang dat die eenheid in Christus tot stand 

moet kom, sal ons as Christene vir hierdie eenheid bid, afsonderlik 
in ons afsonderlike eucharisitievierings en, as dit moontlik is, in 
gemeenskaplike gebedsdienste. 

 
3. As ons in 'n gesprek oor die geloof andersdenkende Christene 

ontmoet, as ons ons saam met hulle inspan vir daaglikse of spesiale 
opdragte vir ons werk in die wêreld, gaan dit daarom dat ons ook in 
hulle Jesus Christus erken, wat ons tegemoettree in elke mens wat 
in Sy Naam 'n beroep doen op ons gemeenskap. (Mt. 25:40 en 1 
Kor 1:2) 

 
4. Ten slotte is dit nodig dat ons, Ortodokse Christene, groei in 

deemoed en Godskennis en leer begryp dat ons, met ons beperkte 
horison, die grense van die Kerk nie in die oog kan kry nie. 
Daarom moet ons weer opnuut besef dat ons deur tyd en ruimte 
begrensde kerklike gemeenskap weliswaar volledig deel het aan 
die Kerk, maar nie eenvoudig die Kerk self is, waartoe immers, 
soos die Skrif getuig, ook nie-Christene soos Adam, Nóag en 
Abraham behoort nie. Dit beteken dat die buitegrense van die Kerk 
soos dit deur die Kanons ingestel is, nie saamval met die geheel 
van die geestelike lewe van Christus nie. Hier herinner ons ons aan 
die perikoop uit die Markus-Evangelie waar die Apostel Johannes 
vir Jesus sê: "Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam 
duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie; en ons het hom belet, 
omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus sê: Moet hom nie belet nie, 
want daar is niemand wat 'n krag in My Naam sal doen en gou van 
My sal kan kwaadspreek nie; want wie nie teen ons is nie, is vír 
ons." (Mk. 9:38-40) 92) 

 
Bybelse bronne: Joh. 17:20-24. 
 

82. Hoe word die eenheid van die Kerk konkreet 
sigbaar? 
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Volgens Ortodokse insig word kerklike eenheid konkreet verwerklik in die 
plaaslike Kerk, wat haar groepeer om die biskop wat as opvolger van die 
Apostels alle sakramente bedien, leiding gee aan die verkondiging van die 
Evangelie en die uiteindelike verantwoording dra vir sielesorg. 93) 
 
 Soos die Apostels egter nie alleen vir die afsonderlike gemeentes 
wat deur hulle gestig is verantwoordelik was nie, maar as Apostelkollege 
vir die hele Kerk, so is die biskoppe saam die draers van die apostoliese 
volmag. Dit word duidelik in die konselebrasie en in die byeenroeping van 
streeks- en ekumeniese konsilies. 
 
Bybelse bronne: Hand. 15:1-29, Gal. 2:1-10. Ef. 2:16-22. 
 

83. In watter mate het die Ortodokse Kerk, wat 
haarself immers Ortodoks-Katoliek noem, reg op 
die kenmerk van katolisiteit? 

 
'Katoliek' (kat'holon) beteken: ooreenkomstig die geheel vir die geheel (te 
wete van die openbaring en van die mens). Dit gaan daarby om 'n 
gemeenskap (sobornost) wat die veelvormigheid nie uitwis of onderdruk 
nie, maar in diens neem, soos wat die talewonder op Pinkster dit vir ons 
illustreer. D.w.s.: binne die Kerk het ook die aparte, spesiale en individuele 
wat in 'n plaaslike Kerk gegroei het, sy plek en sy reg, maar nog steeds op 
so 'n wyse dat dit nie op sigself as maatstaf geneem word nie, maar gesien 
word as 'n deel van die geheel in samehang met die hele Christus. Die 
katolisiteit van die Kerk is dus die oorkoepelende gemeenskaplikheid 
waarin elke gelowige, waar hy ook vandaan kom, sy tuiste kan vind. 
 
Bybelse bronne: Hand. 2:5:11, Ef. 4:7, 11-16. 
 

84. In watter mate is die Ortodokse Kerk 'apostoliese 
Kerk'? 

 
Sy is nie net deur die Apostels gestig nie, maar staan in die apostoliese 
tradisie en suksessie. Met 'apostoliese tradisie' word aangedui die kerklike 
lewe en die kerklike leer wat deur die eeue heen in die Kerk deurgegee is 
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deur middel van die kerklike dienste wat in ononderbroke kontinuïteit 
vanaf die kerkdienste van die Apostels gevier is. 
 
 Die 'apostoliese suksessie' (opvolging) het betrekking op die 
ampsopvolging van die biskoppe, wat deur handoplegging, onder openbare 
akklamasie van die gelowiges, gewy word, waar die biskoppe wat hulle wy 
self in die ononderbroke ampsopvolging van die Apostels staan. 
Apostoliese tradisie en apostoliese suksessie behoort na Ortodokse insig 
onverbreeklik bymekaar. Dit beteken dat die apostoliese suksessie gladnie 
'n meganiese of selfs magiese gebeurtenis is nie, wat daarop neerkom dat 
nie sommer enige persoon wat bloot deur handoplegging 'ex opere operato' 
gewy is, d.w.s. deur die handeling op sigself, 'n geldige wyding ontvang het 
nie. 'n Geldige wyding kom dan net tot stand as dit gepaard gaan met 'n 
opdrag om te dien binne die plaaslike Kerk waarin dit voltrek word. Want 
die wyding gee volgens Ortodokse opvatting geen 'character indelebilis', 
d.w.s. geen onuitwisbare ampsgenade (Augustinus) nie, maar is net geldig 
solank die diens in die gemeeskap met die ander ampsdraers van die 
plaaslike Kerk uitgeoefen word. Dit is iets wat ons voor oë moet hou 
teenoor alle sogenaamde 'vagante', (d.w.s. pseudo-geestelikes wat sonder 
amp 'rondswerf' en daardeur aan geen jurisdiksie gebonde is nie). Hulle kan 
nie deur die Ortodokse Kerk erken word nie. Die apostoliese suksessie is 
dus net daar werklik aanwesig waar dit werk binne die apostoliese tradisie 
in diens van die konkrete plaaslike Kerk. 
 
Bybelse bronne: Hand. 6:6, Hand. 13:3, 1 Tim. 4:14. 
 

85. Hoe beskou die Ortodokse Kerk die 'apostoliese 
tradisie? 

 
Die apostoliese tradisie (paradosis) is van die begin af gekenmerk deur 'n 
teandriese (God-menslike) karakter. Want Jesus Christus, die God-mens, 
laat Hom daarin ken in Sy hele volheid (pleroma), wat in ons dae nie 
minder as ten tye van die Apostels is nie. Die apostoliese tradisie ken as 
gevolg daarvan geen ontwikkeling of vermindering van die inhoud in die 
loop van tyd nie. Dit bly dus die maatstaf, aan Christus gemeet, wat alles 
meet (d.w.s. dit is die norma normata en norma normans), soos wat 
Christus Self die inhoud en maatstaf is van alle verkondiging, volgens die 
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Skrifwoord: " …in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik." 
(Kol. 2:9) Wat vir Christus geld, geld ook vir Sy Liggaam, die Kerk (Kol. 
1:19). Daarom bly die Kerk in die Heilige Gees voortdurend aan haarself 
gelyk en is so die vervulling van die belofte van Christus: "En kyk, Ek is 
met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld." (Mt. 28:20) 
 
Bybelse bronne: Kol. 1:17-19. Ef. 4:1, 3-7,13. 
 

86. Hoe sien die Ortodokse Kerk die verhouding tussen 
Skrif en tradisie? 

 
Die goddelike tradisie is die anamnese, d.w.s. die vaslê en 
teenwoordigstelling van die hele Christus-misterie deur en in die Heilige 
Gees. Die Heilige Gees wek op en inspireer tot die getuig van die Christus-
misterie in die Kerk. Hy inspireer die skriftelike vaslegging van die 
mondelinge tradisie van die apostoliese Kerk. Die Kerk erken in dieselfde 
Heilige Gees die keuse en samestelling van die boeke van die heilige Skrif 
as regmatig en geldig deur die kanonisering daarvan. 94) Want Sy herken in 
hierdie boeke haar prediking. Vanuit die goddelike oorlewering lees en 
verklaar Sy die heilige Skrif in die sin van die die heilsgebeure. Op hierdie 
wyse is die Heilige Skrif die kern van die tradisie. Die Ortodokse Kerk ken 
daarom nie twee bronne van openbaring nie en ontleen ewemin die 
openbaring aan die Skrif alleen. Die Skrif is veeleer 'n onderdeel van die 
één tradisie wat deur die Heilige Gees in die Kerk lewend gehou word 
sodat ons, as ons daarna luister, tydgenote word van Christus. 
 
 Die Heilige Gees sorg dat die hele Liggaam van Christus aan die 
goddelike tradisie vashou wat deur die biskoppe op die konsilies 
gedefinieer word, d.w.s. afgegrens word teen dwaalleringe in die negatief 
geformuleerde beslissinge oor die geloof. 95) 
 
Bybelse bronne: Joh. 14:16-20, Hand. 15:28, 1 Kor. 15:3. 
 

87. Wat beteken 'heiligheid' met betrekking tot die 
Ortodokse Kerk? 
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"Heiligheid is nie sommer maar 'n uiterlike of of toevallige kenmerk van 
die Kerk nie, maar is die uitdrukking van haar eintlike wese as goddelike 
Lewe in ons. Heiligheid is die fundamentele eienskap van God, die 
eienskap wat alle ander eienskappe daarin opneem, soos wat wit lig alle 
kleure van die reënboog in hom opneem. Die lewe in God, vergoddeliking 
(teosis), IS heiligheid; daarsonder kan geen enkele soort gawe in die Kerk 
bestaan nie. Heiligheid is dus 'n vanselfsprekende kenmerk of selfs 'n 
sinoniem van die Kerk", skryf vader Sergei Bulgakov. 95) 
 

Die heiligheid van die Kerk laat sig in die eerste plek uiterlik ken 
in die vergestalting daarvan in ruimte en tyd: in die plegtigheid van die 
kerkdienste, in die versiering van die kerkruimte, in die eerbied wat die 
gelowiges betoon vir die kerkdienste en die huis van God. Dit is weliswaar 
maar uiterlikhede, maar dit druk tog 'n duidelike stempel op die klimaat 
waarbinne die eintlike voltrek word. Hierdie eintlike bestaan in wese hierin 
dat die Kerk die gelowiges heilig, deurdat Sy hulle in die kerkdienste en in 
die Misteries (Sakramente) vergewing van sondes en 'n nuwe Lewe uit God 
laat ontvang en daardeur hul teosis moontlik maak. 
 
Bybelse bronne: Jes. 6:1-8, Joh. 17:17-19, Rom. 15:16, 1 Kor. 6:11, Ef. 
5:26, 1 Tim. 4:5. 
 

88. In hoeverre maak die heiligheid van die Ortodokse 
Kerk haar sondeloos en vry van dwaling? 

 
Nie sodanig dat kerklike bedienaars of besture of byeenkomste geen foute 
en sondes begaan nie. Die Ortodokse Kerk ken nie 'n onfeilbare leergesag 
nie. Ook haar sinodes en konsilies is nie in hulleself onfeilbaar nie; die 
waarhede wat daar uitgespreek word, moet deur die hele Kerk aangeneem 
word en dit daardeur as waarheid waar maak. Dit is dus nie moontlik dat 
die konsilie self of 'n opperste biskop uit homself (ex cathedra) die 
beslissinge wat geneem word, afdwing nie. 
 
 Maar in daardie mate is die Kerk sondeloos dat die sondes haar nie 
tot 'n val kan bring nie, maar in haar, deur die lewende teenwoordigheid 
van die Heilige Gees, voortdurend opnuut vergeef word. En in daardie 
mate is die Kerk ook vry van dwalinge ( = passiewe vryheid van dwaling), 
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dat in haar, deur die genade en leiding van God, dwaalweë keer op keer 
heilsame omweë word, wat help dat die Liggaam van Christus "in alles" 
groei "in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus." (Ef. 4:15) 
 
Bybelse bronne: Gen. 50:20, Lk. 22:31-34. 
 

89. Wie is en wat beteken die Heiliges vir die 
Ortodokse Kerk? 

 
In die eucharistiese Liturgie roep die selebrant voor die breek van die 
Brood: "Die Heilige vir die heiliges!" en die gelowiges antwoord: "een is 
heilig, een is Heer: Jesus Christus; tot die heerlikheid van God die Vader. 
Amen." Van 'Heiliges' kan 'n mens in die Kerk dus net praat omdat die 
Heer van die Kerk heilig is en deur Sy heerskappy hulle heilig wat Hy 
uitverkies het. Dit beteken egter dat elke gedoopte in beginsel 'n heilige is, 
omdat hy hom in die doop met Christus beklee het en voortaan aan Hom 
behoort. Want net in hierdie sin kan 'n mens aan sondige mense 
hoegenaamd heiligheid toeskryf: nie as 'n eie hoedanigheid nie, maar as 'n 
deelkry aan die heiligheid van die Drie-enige God deur die genade. Maar 
die gelowiges laat nie almal op die selfde wyse die heiliging aan hulle 
geskied nie; hulle is nie almal in dieselfde mate in staat om in hierdie 
heiligheid van hul Heer te staan en dit uit te straal nie. Hulle wat egter so 
vervuld is van die gemeenksap en heiligheid van Christus dat hulle dit 
uitstraal soos wat die aarde warmte ná 'n sonnige dag in die somer uitstraal, 
word in die Kerk as heiliges vereer. Dit beteken weer: hulle word op 
besondere wyse met dank en liefde herdenk ter bemoediging van die 
gelowiges wat die "groot wolk van getuies rondom" hulle nodig het om 
"met volharding die wedloop (te) loop wat voor (hulle) lê". (Heb. 12:1) 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 12:12-27, Kol. 3:12-16, Ef. 6:18. 
 
N.B. Op baie gedagenisfeeste van Heiliges word as prokimenon gesing:  
 

"Wonderbaar is God in Sy Heiliges, die God van Israel. Hy gee 
aan die volk sterkte en kragte. (Ps. 68{67}:36, volgens die 
Septuagintvertaling)" 
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90. Deel van die verering van Heiliges in die Ortodokse 
Kerk is die verering van ikone. Wat is die betekenis 
daarvan en hoe het dit ontstaan? 

 
Vir Ortodokses is ikone (afbeeldinge, ryk aan simboliek) van die Heiliges, 
van die Moeder van God en van die Heer Self, 'n teken van die 
teenwoordigheid van hul persoon, en die verering wat aan hierdie 
afbeeldinge bewys word, gaan oor op hul oerbeeld en is dus gerig op die 
persone en nie die afbeeldinge self nie.  
 
 Sedert die vyfde en sesde eeu het die verering van ikone in die ou 
Kerk al hoe meer uitgebrei, waarskynlik veral as gevolg van die onsekere 
tye; saam met die verering van relieke, wat vir Ortodokse Christene feitlik 
ook ikone is. 
 
 By die stryd oor ikone (726 – 843) is die verering van ikone deur 
die staat as voorwendsel aangegryp in 'n poging om die invloed van die 
Kerk in die bisantynse ryk te breek. Die oorsake van die uitbreek van die 
stryd oor ikone was uiteenlopend van aard: aan die een kant het die Kerk, 
en veral die monnikedom, in die bisantynse ryk ontwikkel en uitgebrei in 'n 
krag wat die staat nie maklik kon ignoreer nie. Aan die ander kant moes die 
keiser as veldheer telkens van sy Islamitiese teenstanders hoor dat 
Christene afgodedienaars is omdat hulle beelde aanbid. Bowendien het 
daar inderdaad by die verering van ikone in toenemende mate misbruike 
voorgekom, waarteen die biskoppe moes optree. Dit het Leo lll, die 
Isauriër, wat op alle gebiede 'n absolute heerskappy nagestreef het en die 
invloed van die monnike wou breek, as aanleiding geneem om in 726 die 
eerste edik teen die verering van ikone uit te vaardig. Dié edik, en die 
strengere vorme daarvan in die volgende jare, het gelei nie net tot die 
vernietiging van ontelbare ikone en skilderye in kerke en huise nie, maar 
ook tot opstande in Griekeland en Italië en veral tot 'n algemene vervolging 
van monnike in die hele bisantynse ryk. Dit lyk asof vir Leo lll en sy 
opvolger Konstantyn V Kopronimos die kwessie van ikone in die eerste 
plek 'n voorwendsel was om die monnikedom uit te roei en daarmee die 
invloed van die Kerk op die volk te stuit. Keiserin Irene, wat van ikone 
gehou het, het die vervolging laat ophou en het in 787 die sewende 
ekumeniese konsilie van Nicea die kwessie van ikone in vryheid laat 
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behandel, waarna die verering van ikone weer ingestel is met die bepaling 
dat ikone, soos ook die die heilige Kruis, die Evangelieboek, relieke en alle 
Heiliges slegs die eerbiedige verering (timitiki proskinesis), maar nie egte 
aanbidding (alithini latreia) toekom nie. Maar onder die volgende keisers 
het die vervolging van hulle wat ikone wou behou en teen die staats-
absolutisme was, weer opnuut opgevlam. Eers onder keiserin Theodora is 
die beslissing van 787 weer op plegtige wyse op die eerste Sondag van die 
Groot Vas in 843 in die Hagia Sofia in Konstantinopel van krag verklaar. 
Sedertdien vier die Ortodokse Kerk elke jaar op die eerste Sondag van die 
Groot Vas die fees van die Ortodoksie deur 'n prosessie met ikone. 
 

91. Dus geld die verbod van die Ou Verbond teen 
afbeeldinge nie meer vir die Ortodokse Kerk nie? 

 
Dit geld vir Christene nie meer op dieselfde wyse as vir die Jode nie. Want 
Christus is die einde van die Wet. (Rom. 10:4) Maar dit beteken: met 
Christus het die uiterlike, letterlike in ag neem van die Wet plek gemaak 
vir 'n vryer, meer innerlike doen van Sy wil. Die verbod op afbeeldinge in 
die Jodedom het in werklikheid twee redes: dit was verbode om God af te 
beeld omdat God nie vir die menslike voorstellingsvermoeë vatbaar is nie. 
Verder was dit verbode om afbeeldinge (d.w.s. uitbeeldinge van mense en 
diere) te vereer omdat dit daardeur die plek van God ingeneem het. 
 
 Ook in die Ortodokse Christendom is dit nie geoorloof om God as 
die Vader en Skepper anders af te beeld as in die gedaante van Christus nie. 
Want deur die menswording van God in Jesus Christus het die Onsigbare 
aan ons verskyn en 'n menslike gedaante aangeneem wat daarmee 
saambring dat dit ook afgebeeld kan word. Daarby is dit na Ortodokse insig 
van belang dat die hele Persoon van Christus in die afbeelding duidelik 
gemaak word, d.w.s. sowel Sy mensheid as Sy Godheid. Dit is egter net 
moontlik deurdat die Christelike kuns sedert die derde en vierde eeu 
geleidelik 'n simboletaal ontwikkel het waarin duidelik tot uitdrukking kom 
dat die afbeelding nie as sodanig die voorwerp van verering is nie, maar die 
Vereerde aanwys. Die afbeelding moet dus na Ortodokse insig as simbool 
opgevat word en kan alleen as sodanig vereer word sonder die gevaar dat 
dit 'n afgodsbeeld word. 
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 Die belangrikste kenmerk van die simboleryke afbeelding is dat dit 
net twee dimensies ken (d.w.s. die perspektief ontbreek of verloop 
'omgekeerd'). Deurdat die illusie van die werklikheid ontbreek, word 
gesien dat die afbeelding nie self die werklikheid is waarom dit gaan nie, 
maar dit alleen aandui. Daarom is daar in Ortodokse kerke nie beelde of 
driedimensionele afbeelding (kruisberge) wat vereer word nie. Ortodokses 
beskou dit tot vandag toe as verbode vir die Volk van God omdat die stryd 
teen die verleiding tot afgodediens daardeur nie gedien word nie. 
 
Bybelse bronne: Ex. 20:4-6, Lev. 26:1, Jer. 10:2-16, Rom. 1:18-32,  
Rom. 5: 12-21, 2 Kor. 3:12-18, Joh. 1:18, Joh. 6:46, Joh. 12:45, Joh. 14:9. 
 
N.B. As feeskontakion ter gedagtenis aan die oorwinning van die 
Ortodoksie sing ons op die eerste Sondag van die Groot Vas: 97) 
 

"Die onomvatbare Woord van die Vader is in u skoot omvat, o 
Moeder van God, toe Hy uit u ons vlees aangeneem het. Die 
verminkte ikoon het Hy herstel in sy oorspronklike luister. Deur 
hierdie Heil met woord en daad te bely, herstel ons ook ons 
gelykenis met God." 

 
92. Wat behels die heiliging van die gelowiges wat in 

die Kerk geskied? 
 
In die heiliging kry die gelowiges in die Kerk deel aan die Heilige Gees, 
d.w.s. aan God Self. Daardeur word hulle ingelyf in die Liggaam van 
Christus en in die Volk van God. Daarmee verenig is hulle in staat om na 
die Here Jesus Christus toe te groei, waardeur hulle hul bestemming as 
skepsel vervul en uiteindelik deel kry aan die heerlikheid, goedheid, mag 
en skoonheid van Christus in die vergoddeliking, d.w.s. die teosis.  
 
Bybelse bronne: Kol. 1:18-22, 27, Ef. 2:19-22, Ef. 4:15-16. 
 
N.B. Op die groot feeste van die Heer (Palmsondag, Pase, Paastyd, 
Pinkster, die Geboorte van Christus, Teofanie) sing ons in plaas van die 
Trisagion: 98) 
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"Julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus 
beklee." (Gal. 3:27) 

 
93. Dit wil dus sê dat die doop die beslissende 

handeling is waardeur elke gelowige geheilig word? 
 
Ja, volgens Ortodokse insig kan die doop nie beskou word as iets wat 
alleen staan nie. Dit vorm saam met mirresalwing en die deelneem aan die 
Liggaam en Bloed van Christus die begin van die pad vol dorings na 
reiniging en vernuwing wat veral bestaan uit gebed en liefdevolle self-
oorgawe en keer op keer sondevergewing en vernuwing deur die 
sakramentele boete en die deelneem aan die alheilige Liggaam en kosbare 
Bloed van ons Heer nodig het. 
 
Bybelse bronne: Mt. 7:13-14, Joh. 3:5-6, Rom. 6:3-11. 
 

94. Hoe word die doop in die Ortodokse Kerk beskou 
en hoe word dit toegedien? 

 
Die wesenlike en noodsaaklike elemente van die Ortodokse doop is die 
driemaal onderdompeling in water in die Naam van die Vader, en van die 
Seun, en van die Heilige Gees. Hierdie onderdompeling versinnebeeld om 
gedoop te word in die dood van Christus. Daarom word die besprinkeling 
met water in plaas van onderdompeling net in geval van nood, as die 
dopeling siek is, as 'kliniese doop' toegepas. By die afwesigheid van 'n 
priester kan enige Christen man of vrou 'n derglike nooddoop voltrek op 
grond van die mirresalwing, wat die algemene priesteramp oordra. Die 
nooddoop word beperk tot die genoemde noodsaaklike onderdele van die 
ritus. 
 
 Die plegtige doop, daarenteen, wat in die teenwoordigheid van die 
gemeente in die Kerk gevier moet word, gebruik 'n uitgebreide doopritus 
wat 'n mens daaraan herinner dat in die ou Kerk die doop van volwassenes 
voorafgegaan is deur 'n katkisasietydperk van een tot drie jaar. Vir die 
beëindiging van hierdie tydperk van kategese het ritusse bestaan wat ten 
dele in die ritus van die doop self opgeneem is, soos die verwerping van 
satan deur die dopeling, die opsê van die geloofsbelydenis, die wyding van 



 120 

die doopwater en die olie van die katkisante en die salwing vir die doop tot 
atleet (stryder) van Christus. 
 
 Ook die bekleding van die dopeling na die doop met die wit 
doopkleed, die liggewaad, word in die seremonie betrek. Want die doop is 
nie net die afsterf van die die sonde en die begrawe word met Christus nie, 
maar ook hier en nou al 'n begin van die vernuwing in die Heilige Gees en 
van die vereniging met Christus. Daarom word die doop ook 'verligting' 
(fotismos) genoem, wat daarop dui dat die gelowige daardeur uit die 
duisternis van ontwetenheid in die goddelike sfeer van die lig tree, soos wat 
die Apostel Paulus sê: "Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig 
moet skyn – dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring 
van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus 
Christus." (2 Kor. 4:6) 
 
 Die doopformule self is in die Ortodokse Kerk, soos die ander 
formules by die bediening van die sakramente, in die derde persoon: 
"Gedoop word die dienaar (dienares) van God, (Naam), in die Naam van 
die Vader, Amen; in die Naam van die Seun, Amen; in die Naam van die 
Heilige Gees, Amen.", waar die 'Amen' deur die dopeling of sy peetpa of 
die hele gemeente wat teenwoordig is gesê of gesing moet word. 
 
 Direk na die doop volg die mirresalwing. 
 
Bybelse bronne: Joh. 3:1-7, Rom. 6:3-11, Hebr. 6:4, Hebr. 10:32. 
 

95. Waarom gaan dit by die mirresalwing? 
 
Die mirresalwing, d.w.s. die salwing met 'n mengsel van olyfolie, balsem 
en ander reukwerk, wat op die Heilige en Groot Donderdag in elke 
outokefale Kerk deur konselebrerende biskoppe gewy word, het 
vermoedelik ontstaan uit 'n handoplegging na die doop. (Hand. 8:17, Hand. 
19:6) Die oud-Christelike ritus van die salwing met olie na die doop 
(postbaptismale salwing) is eers duidelik vermeld aan die einde van die 
tweede eeu (vergelyk Theofilos van Antiochië, Ad Autolyceum I:12; 
Tertulianus, De Baptismo 7; Origenes, Selecta in Ezech 16); maar dit is 
heel moontlik dat 1 Johannes 2:20, 27, en miskien selfs 2 Kor. 1:21 al 
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daarna verwys. Handoplegging, net soos salwing na die doop, dien tot die 
deelgee aan die Heilige Gees, wat Paulus al beskryf het as om "verseël" te 
word. (Vergelyk 2 Kor. 1: 22) Die begrip "om verseël te word" gaan terug 
op handelinge in die eiendomsreg van die outyd (te wete die merk van die 
eiendom), maar kom ook uit die laat-Joodse eskatologie (die leer van die 
laaste dinge). Analoog met die instelling van die Pasga (Ex. 12) vertel die 
Profeet Eségiël van 'n gesig (Es. 9:4-10) waarin net hulle in die 
bloedoordeel gespaar word wat tevore met 'n teken (waarskynlik 'n 
kruisteken) op die voorkop gemerk is. Dienooreenkomstig word in die 
vroeë Christendom "om verseël te word" opgevat as in die besit oorgaan 
van die Heer Jesus Christus (die Gesalfde) en as merkteken vir die dag van 
die toekomstige oordeel. 
 
 In die later Jodedom word die besnydenis ook dikwels aangedui as 
'n "verseëling", soos bv. deur Paulus in Rom 4:11. Daardeur onstaan 'n 
analogie tussen die verseëling as besnydenis in die Ou Verbond en die 
verseëling in samehang met die doop in die Nuwe Verbond. Soos wat 
mense in Israel, uit die saad van Abraham gebore, deur die besnydenis 
toegetree het tot die Verbond met God, word mense in die Kerk 
wedergebore deur die doop, en in die Nuwe Verbond met God opgeneem 
deur die 'verseëling' in die Heilige Gees. Die verseëling stel die Christen, as 
lid van die volk van die Nuwe Verbond, in staat om die offer van die Nuwe 
Verbond, die Eucharistie, op te dra en te ontvang. As plegtige oordrag van 
die Heilige Gees aan die nuutgedoopte lê dit die grondslag vir die 
'algemene priesterskap' van die gelowiges, wat bestaan naas die besondere 
'apostoliese priesterskap' en wat 'n voorwaarde is vir die vier van Christus 
se misteries. Daarom is die Mirresalwing 'n onmisbare voorwaarde om aan 
die Ortodokse Kerk te kan behoort, terwyl die vorming vir lidmaatskap van 
die Rooms-Katolieke Kerk nie op dieselfde manier noodsaaklik is nie. Die 
Mirresalwing kan, in teenstelling met die doop, herhaal word, bv. na 'n 
afval van die geloof by die weer opgeneem word in die Kerk. Ook by 
bekeringe tot die Ortodokse Kerk uit die Rooms-Katolieke Kerk of uit 
kerke wat aan die Wêreldraad van Kerke behoort, word die bekeerling deur 
mirresalwing in die Kerk opgeneem as die doop formeel korrek voltrek is 
in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dit 
word dan beskou 'kat 'oikonomeian' (d.w.s. op grond van die liefdesgebod, 
nie streng volgens die reg nie; ooreenkomstig die Konsilie van Moskou in 



 122 

1667 en die sogenaamde 'Tweede Trullanum' of 'Quinsisextum' waarmee in 
692 die vyfde en sesde Ekumeniese Konsilies aangevul is), omdat dit, soos 
Ef. 4:5 dit stel, een doop is. Daarby word uitgegaan van die standpunt dat, 
deur die verseëling met die Heilige Gees, die formeel toegediende doop 
wat buite die Ortodokse Kerk plaasgevind het, tot lewe gewek word. 
 
 Wat die ritus van die salwing betref: Die priester salf die dopeling, 
of hulle wat in die Kerk opgeneem moet word, in kruisvorm met die heilige 
mirre op die voorkop, oë, neusgate, mond, ore, bors, hande en voete en sê 
daarby elke keer: "Die seël van die die Gawe van die Heilige Gees" en die 
dopeling of die peetpa of gemeente antwoord: "Amen." 
 
 Ook hierdie seremonie is uitgebrei: in die eerste plek met 'n sinaxis 
(d.w.s. 'n woorddiens met Apostel- en Evangelielesing en 'n ektinia). Net 
voor hierdie sinaxis word die dopeling met die doopouers deur die 
selebrant driemaal om die doopbak geneem. Hierdie driemaal gemaakte 
kring wys op die definitewe en die volkomenheid van die doopgenade. 
Daarna volg die afwas van die salwing, wat oorspronklik agt dae na die 
doop gebeur het en die verwydering van die mirre ten doel het. Daarby 
hoort 'n simbolise handeling: die kruisvormige afknip van 'n lok van die 
kophare. Beide seremonies geskied as teken dat die gedoopte en gesalfde 
hom of haar geheel, huid en haar, aan Christus oorgedra het, en nou nie 
meer aan hom- of haarself behoort nie, maar aan Christus. 
 
 Direk aansluitend by die doop en mirresalwing ontvang die 
dopeling in die daaropvolgende Liturgie Kommunie. Dikwels word by die 
doop van suigelinge, wat om praktiese redes na die Liturgieveiring op 
Sondag gedoen word, die eerste Kommunie na 'n ietwat later tydstip 
verskuif. Daardeur word die beginsel van die eenheid van die doop, 
salwing en deelname aan die alheilige Liggaam en kosbare Bloed van die 
Heer egter nie opgehef nie. Hierdie eenheid behoort volgens Ortodokse 
berip tot die grondslae van die doop. 
 
Bybelse bronne: Ex. 12:7, 12-13, Es. 9:4-10, Gen. 17:11, Rom. 4:11, Hand. 
8:14-18, Hand. 19:6, 2 Kor. 1:21-22, Ef. 1:13-14, Ef. 4:30, Hebr. 6:2, 1 
Joh. 2:20, 27. 
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96. Om watter rede word die doop, mirresalwing en 
Kommunie in die Ortodokse Kerk ook aan 
kindertjies toegedien? 

 
Die begin van die kinderdoop in die ou Kerk is vir ons onbekend. Maar dit 
is wel waarskynlik dat dit reeds in die tyd van die Nuwe Testament 
toegepas is, toe mense wat om die doop gevra het, met hul 'hele huis' 
gedoop is. (Hand. 16:15) In die tyd van die Christenvervolgings van die 
derde en vierde eeue sou die kinderdoop in vergelyking met 
volwassenedoop wel minder voorkom, maar ons weet uit dié tyd dat 
kleinmoedige gelowiges ook klein kindertjies, wat hulle voor die tyd 
Kommunie gegee het, as offer vir die keiser saamgesleep het na die 
Kapitool. Dié kinders moes beslis gedoop gewees het. Na die omwenteling 
onder Konstantyn het die gebruik om kinders te doop skynbaar bly 
voortbestaan naas 'n ander gewoonte, om kinders wel as katkisante te laat 
inskryf en seën, maar die doop uit te stel, dikwels tot die sterfbed toe, om 
daardeur te kan ontkom aan die streng kerklike lewensreëls. Vanaf die 
vyfde en sesde eeue word veronderstel dat die kinderdoop in die Ooste die 
algemene gebruik was.  
 
 Die seldsame en meesal maar toevallige vermeldings wat bydra tot 
die geskiedenis van die kinderdoop in die vroeë Kerk, laat blyk dat dit in 
die Ortodokse Kerk nooit 'n strydpunt was nie. Daar is volgens Ortodokse 
insig ook geen teologiese rede om kinders van die doopgenade uit te sluit 
nie. Omdat doop, mirresalwing en deelname aan die Liggaam en Bloed van 
Christus nie geskei kan word nie, kan 'n mens daarom ook nie die gedoopte 
en met die Heilige Gees verseëlde kinders deelname aan die Kommunie 
ontsê nie, nog minder omdat die menslike besluit en die gesindheid tot 
boete, volgens Ortodokse begrip, nie beskou word as wat die erbarming en 
genade van God voorafgaan nie, maar wel die omgekeerde: die 
onbestendige menslike wil moet eers deur die genade van die Heilige Gees 
en die vereniging met Hom bevestig word voordat dit tot werklike boete in 
staat is. En ook al moet boetedoening deur volwassenes al voor die doop 
nagestreef word, as teken dat hulle die doop in alle erns begeer, bly 
boetedoening vir elke Christen 'n lewenslange taak, waarmee 'n goeie begin 
eers gemaak kan word deur die doop. Daarom moet 'n mens die woorde 
van Petrus in Handelinge: "Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop 
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word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal 
die gawe van die Heilige Gees ontvang" (Hand. 2:38) nie so opgevat word 
dat iemand eers met sy boetedoening moet klaarmaak voordat hy of sy 
gedoop word nie. Boetedoening bestaan veeleer juis daarin dat iemand kom 
om gedoop te word. Op dieselfde wyse kan 'n mens oor die verhouding 
tussen geloof en doop sê: Ook die geloof is in dié sin nie 'n voorwaarde 
vooraf vir die doop nie, dat dit eers vooraf as prestasie uit die mens self 
opgebring moet word voordat die doop kan geskied nie. Dit is veeleer dat 
egte geloof eers moontlik word deur die doop en dat die geloof, solank 'n 
mens leef, die hulp van die Heilige Gees en die voorbede van die Heiliges 
nodig het om te kan groei. Die kinders wat ons laat doop, laat ons daarmee 
opneem in die Liggaam van Christus, waar hulle deel kry aan die hulp van 
die Heilige Gees en die gebede van die Heiliges, sodat hulle in geloof en 
boetedoening kan groei. 
 
 Jesus Christus Self het gesê: "as julle nie verander en soos die 
kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan 
nie!" (Mat. 18:3) en Hy het die kindertjies na Hom toe laat bring. (Mk. 
10:13-16) Daarom is die kindertjies, volgens Ortodokse opvatting, die 
enigste waardige deelnemers aan die alheilige Liggaam en kosbare Bloed 
van ons Heer; hulle is die enigste wat Kommunie sonder vrees kan nader. 
Dit kom beeldend in ons gemeentes tot uitdrukking deurdat, by Kommunie, 
die volwassenes die kinders voor hulle laat gaan.  
 
Bybelse bronne: Mt. 18:1-5, Mk. 10:13-16, Hand. 11:14, Hand. 16:15, 1 
Tim. 3:15, Tit. 3:5-7. 
 

97. Wat beteken die deelneem aan die alheilige 
Liggaam en die kosbare Bloed van ons Heer Jesus 
Christus by die Ortodokse Kerk? 

 
In die stigiere by die Kommunie van Simeon Metafrastes (10de eeu) word 
gesê: 99) 
 

"Huiwer, sterweling, by die aanskoue van die Goddelike Bloed. Dit 
is 'n Vuur wat onwaardiges verbrand. Maar die Goddelike Liggaam 
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maak ook mý God, en is my voedsel. Dit neem my gees op in God, 
en voed my verstand wonderbaarlik." 

 
 Vir die Ortodokse Christen is die deelneem aan die alheilige 
Liggaam en die kosbare Bloed van ons Heer Jesus Christus 'n misterie, wat 
'n mens net kan nader deur jou skoene uit te trek, soos Moses die 
Brandende Bos genader het. (Ex. 3:6) Hierdie misterie is so vreeswekkend, 
omdat dit 'n tweesnydende swaard is. Dit kan ook verstok en verhard, soos 
die hart van Judas verstok het, wat weggegaan het om Jesus te verraai 
nadat hy saam met Hom van die Brood geëet en uit die Kelk gedrink het. 
(Lk. 22:14-23)  
 
 Daarom sê die agste ode van die Kommuniekanon: 100) 
 

"Vrees het my aangegryp dat die vuur my sal verteer soos was en 
strooi. O, vreeswekkende misterie! O, barmhartigheid van God! 
Hoe kan ek, wat stof is, onverganklikhied verkry en heel hê aan u 
goddelike Liggaam en u goddelike Bloed?" 

 
 Hierdie vraag word deur 'n volgende troparion uit die 
Kommuniekanon opgeneem en dadelik beantwoord: 101) 
 

"Hoe kan ek, onwaardige, dit waag om deel te neem aan u heilige 
Misteries? As ek dit waag om U te nader saam met hulle wat 
waardig is, sal my kleed my aanklaag, omdat dit nie 'n 
bruilofskleed is nie, en laat ek my sondige siel ten onder gaan. 
Reinig, Heer, die bevlekking van my siel en red my, 
Mensliewende." 

 
 As ek dus op weg na Kommunie besef dat ek onwaardig is, is daar 
maar één hulpmiddel: om die Here Self aan te roep en te vra om die 
bruilofskleed, daardie kleed wat die Bruidegom hom voor die fees skenk. 
(Vergelyk Mt. 22:1-14.) 
 
 Daar bestaan dus geen heilsame Kommunie sonder voortdurende 
gebed in deemoed en geloof nie. Wat word in hierdie gebed gevra? Die 
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antwoord ontleen ons weer aan die Kommuniekanon, wat ons reeds 
aangehaal het: 102) 
 

"Brood van die ewige Lewe, en genesing van my baie kwale, is 
wat u heilige Liggaam en u kosbare Bloed vir my mag word, 
barmhartige Heer. 
 
Laat u alsuiwere Liggaam en u goddelike Bloed my sondes uitwis, 
mensliewende God. Laat my daardeur heelhê aan u Heilige Gees 
vir die ewige lewe, en verlos my uit lyding en uit alle nood. 
 
Ek neem my toevlug tot u ryke ontferming, en vol eerbied roep ek 
tot U: Kom in my in, Verlosser, en hou saam met my maaltyd, soos 
wat U Self gesê het. Want kyk, in vertroue op u genade eet ek u 
Liggaam en drink ek u Bloed." 

 
 Op die vraag na die betekenis van die Kommunie vir Ortodokses 
moet 'n mens dus antwoord: Dit is die volkome innerlike misterie van die 
vereniging met Christus, maar dit is net heilsaam as dit mense al hoe dieper 
inlei in gebed, deemoed en boetedoening. Daarom word in die derde ode 
van die bo-aangehaalde Kommuniekanon gesê: 
 

"Skenk my strome trane, Christus, om alle bevlekking van my hart 
te was sodat ek met 'n rein gewete in geloof en eerbied mag nader, 
Meester, om u goddelike Gawes te ontvang." 

 
Bybelse bronne: Mt. 22:14, Mt. 25:1-12, Mt. 26:20-19, 1 Kor. 11:17-34. 
 

98. Kan 'n mens ook deelneem aan die vereniging met 
Christus in die eucharistiese Liturgie sonder om 
Kommunie toe te gaan? 

 
Seker: Elke lid van die Kerk, verseël in die Heilige Gees, wat in opregte en 
deemoedige gebed deelneem aan die goddelige Liturgie, neem deel aan die 
vereniging met Christus in 'n geestelike kommunie. 
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 Om met elke Liturgie Kommunie toe te gaan is vir Ortodokse 
Christene nie so vanselfsprekend soos wat dit dikwels in die Westerse 
Christendom is nie. Kommunie is vir 'n Ortodokse gelowige nie iets wat 'n 
mens sommer so in die verbygaan kan doen nie. Daar is 'n 
voorbereidingstyd nodig vir inkeer (dikwels ook 'n bieg) en vir gebed, vir 
die lees van die Kommuniekanon en die Kommuniegebede. Daarsonder 
behoort 'n volwassene nie Kommunie toe te gaan nie. Verder moet 'n mens 
liggaamlik en geestelik nugter wees en ook tyd hê om rustig te bid na die 
diens. Want die intenser word van die gebed is immers een van die vrugte 
van die Kommunie, maar dit groei nie sonder dat daar plek voor ingeruim 
word nie. Daarby gaan Ortodokse Christene gewoonlik ook nie in vreemde 
gemeentes, waar die mense hulle nie ken nie, Kommunie toe nie. As hulle 
dit by wyse van uitsondering tog by geleentheid doen, is dit nie sonder om 
die gebruike van die gemeente noukeurig te ken van tevore met die 
selebrant te gepraat het nie. Vir elke Ortodokse Christen is die Kommunie 
'n hoogtepunt van die geestelike lewe, wat 'n mens nie sonder skade uit 
ongeduld kan vooruitloop nie, en wat 'n pad vooraf en agterna veronderstel, 
waaroor elkeen in elk geval met sy biegvader oorleg moet pleeg.  
 
 Daarom neem die meeste volwasse Ortodokse Christene dikwels 
deel aan die vier van die Liturgie sonder om Kommunie toe te gaan. Des te 
meer dwingend is die vraag dan op watter wyse hul deelneem meer kan 
wees as 'n louter uiterlike aanwesig wees. 
 
 Hierop is daar maar net één antwoord: Deur die biddende saam 
voltrek van die Liturgie, wat as sodanig sy hoogtepunt het in die epiklese, 
waarin die neerdaal van die Heilige Gees op die gemeente sowel as op die 
Gawes afgesmeek word. Deur die epiklese van die Liturgie en die 
geestelike kommunie in die gebed, ontvang al die in die Heilige Gees 
verseëlde lede van die Liggaam van Christus wat die Liturgie saam vier 
deel aan die Heer, aan Sy teenwoordigheid en aan Sy Gawes. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 10:16-17, 1 Kor. 11:27-30. 
 
N.B. Onder die uitreik van die Kommunie, veral as ons self nie Kommunie 
toe gaan nie, bid ons staande: 
 



 128 

 "Dink aan ons, o Heer, as U in u Koninkryk kom. 
 Dink aan ons, o Meester, as U in u Koninkryk kom. 
 Dink aan ons, o Heilige, as U in u koninkryk kom. 
 

Kom van die troon van heerlikheid van u Ryk om ons te heilig. U 
troon in die hoë met die Vader, en hier is U onsigbaar in ons 
midde. Gee ook my, met u magtige hand vol genade, deel aan u 
alsuiwere Liggaam en u kosbare Bloed." 

 
Hierdie gebed kan 'n mens herhaal totdat die selebrant klaar is met die 
uitreik van die Kommunie. Dan volg die slotgebed wat ook hulle wat 
Kommunie toe gegaan het by voorkeur sê: 103) 
 
 "Eer aan U, ons God, eer aan U. (3X) 
 

O groot en allerheiligste Pasga, Christus, o Wysheid, Woord van 
God en Krag; gee dat ons nog wesenliker aan U deel mag hê in die 
aandlose dag van u Koninkryk." 

 
99. Wat verstaan 'n mens onder Eucharistieviering in 

die Ortodokse Kerk? 
 
'Eucharistie' beteken 'danksegging'. Dit word deur die Ortodokse Kerk 
gevier as 'goddelike Liturgie', waar die woord 'Liturgie' uitsluitend gebruik 
word vir die viering van die Nagmaal en nie vir ander kerklike dienste nie. 
In die spraakgebruik van ouds, het 'n mens met 'liturgie' 'n openbare 
diensbetoning aangedui. Die goddelike Liturgie is sowel die in die 
openbaar aan ons bewese diens van God in Jesus Christus, as ons diens in 
Jesus Christus teenoor God. Die begrip 'openbaar' gee 'n openlik verpligte 
karakter aan die afgelegde belydenis wat hier plaasvind.  
 
 Wat God ons te kenne gee, bestaan daarin dat God Hom aan ons 
beloof het deur die Wet, die Profete en die Evangelie van Sy Seun en 
hierdie belofte is afgelos deur die Kruis, en die Opstanding van Christus en 
die stuur van die Heilige Gees oor die Kerk na Sy Hemelvaart. As ons dié 
getuienis vier, laat ons ons opneem in God se heilswerk vir ons in die offer 
van Sy mensgeworde Seun. 



 129 

 
 Ons belyding van God is die openlike akklamasie (erkenning) van 
Sy koninklike heerskappy, en hierdie akklamasie is as onderwerping aan 
die heerskappy van God tegelykertyd ook proklamasie (verkondiging ) van 
Sy Heer-wees. Dit gebeur in die anamnese (herinnering) van die heilsdade 
van God; dit is meer as die gewone om jou te herinner, wat in die denke 
gebeur; die anamnese is 'n 'verinnerliking', wat gees, siel en liggaam deel 
laat hê aan die heilswerk op grond van die daarmee verbonde epiklese 
(aanroeping van die Heilige Gees). In hierdie gang van sake word as 
antisipasie (in 'n sekere sin reeds nou) vervul wat oor die gekruisigde 
Christus gesê word in die oud-Christelike loflied in Fil. 2:9-11: "Daarom 
het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n naam gegee wat bo elke 
naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die 
hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong 
sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader." 
 
 By die vier van die Liturgie in ons gemeentes en kerke stem ons in 
met die één, alle tyd en ruimte oorskrydende, eskatologiese (van die 
eindtyd) Liturgie van die Kerk, waaraan alle Engele en Heiliges, die 
lewendes, die oorledenes en nog ongeborenes deelhet. Daarom glo en 
ervaar ons dat die Engele en Heiliges in ons beskeie en gebrekkige viering 
onsigbaar aanwesig is en met ons saam vier, as ons ons by ons viering hou 
aan die tradisie van die heilige Vaders. 
 
 In hierdie viering word ons deur die teenwoordigheid van die Drie-
enige God in die Heilige Gees en deur ons oorgawe aan Hom omvorm. En 
as ons ons so laat verander, kry ons steeds meer krag om ook ons taak in 
die wêreld met liefde te vervul. 
 
Bybelse bronne: 1 Kor. 11:26, Fil. 2:5-11, ef. 4:1-6. 
 

100. Wat is die hoofpunte van die Ortodokse viering 
van die goddelike Liturgie? 

 
In die eerste plek is van belang dat die Liturgieviering in die Ortodokse 
Kerk 'n onderdeel is van die openbare gebed van die nag- en daggetye wat 
met sonsondergang begin met Vespers. Dan volg die Apodipnon (gebed na 
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aandete, Komplete), die Mesoniktikon (middernagtelike gebed), die 
Orthros (oggendgebed) met sy drie dele: die nagtelike Psalmgebed, die 
Mette en die Laude (oggendlofsang) met sonsopkoms. Bo en behalwe 
hierdie dienste is daar in die loop van die dag: Priem (Eerste Uur, ongeveer 
6 uur), Terts (Derde Uur, ongeveer 9 uur), Sext (Sesde Uur, ongeveer 12 
uur) en Noon (Negende Uur, ongeveer 3 uur). Hierdie gebedsdienste, soos 
wat ons dit vandag ken, is in biskopskerke opgebou na die voorbeeld van 
die sinagoge, en deur monnike uitgewerk; dit word net volledig gedoen in 
katedrale en kloosters. Maar gemeentes en individuele gelowiges probeer 
tog na krag en moontlikhede daaraan deelneem in die besef dat die woord 
van die Apostel "Bid sonder ophou" (1 Thes. 5:17) ook vir hulle geld. Al 
hierdie gebedsdienste word op feesdae opgehef en gekroon deur die 
goddelike Liturgie. 
 
 Wat die Liturgieviering self betref: Na die voorbereiding van die 
selebrant en die Gawes in die Proskomidie (voorbereiding) kan 'n mens 
twee hoofdele onderskei: die woorddiens (die sinaxis) en die eintlike 
eucharistiese diens. 
 
 Die belangrikste onderdeel van die woorddiens is: die groot 
Vredesektinia (Vredeslitanie) met drie antifone en twee klein ektinia's, die 
Klein Intog met die Evangelieboek, die Trisagion, die Apostellesing 
(Sendbrief of Epistel) en die plegtige verkondiging van die Evangelie van 
die dag. 
 
 In die ou Kerk is die katkisante daarna weggestuur ná die groot 
Kerkgebed (dringende ektinia). 
 
 Met die 'Gebed vir die gelowiges' begin die eucharistiese Liturgie. 
Die oorbring van die heilige Gawes van die proskomidie (prothesis) na die 
Heilige Tafel in die altaar (d.w.s. die altaarruimte), geskied deesdae met die 
Groot Intog met die heilige Gawes. Na die Vraende Ektinia, die Vredeskus 
en die Geloofsbelydenis volg die eucharistiese gebed (die 'kanon'), waar die 
selebrant eers uitroep:"Laat ons die Here dank (die Eucharistie opdrae)!" en 
die gemeente antwoord: "Dit is gepas en reg."  
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 Die Kanon, wat op die Kommunie uitloop, bestaan uit die 
danksegging (eucharistie), die anamnese (die herinnering) en die epiklese 
(die aanroep van die Heilige Gees).  
 
 Die anamnese is die gedagtenis van die hele Christus-misterie, soos 
dit in 1 Kor. 11: 24 staan: "Doen dit tot My gedagtenis." In die gedagtenis 
kry ons deel aan die skeppende en verlossende gedenking van God en offer 
so dit wat ons van Hom ontvang het, soos wat gesê word in die priesterlike 
offergebed: "… offer ons U wat aan U behoort en wat geneem is uit wat 
aan U behoort, namens alles en vir alles." Hierdie oordrag is al in die tyd 
van die Nuwe Testament as offer opgevat (vergelyk Hebr. 13:15, 1 Kor. 
10:20-21). Offer beteken hier volgens die formulering van K. Gamber ('n 
Rooms-Katoliek): "om onder danksegging en as teken van toewyding aan 
God 'n sigbare gawe, konkrete brood en wyn, op te dra  …… Die gawes 
van brood en wyn word daarby nie vernietig nie, maar slegs uit menslike 
besit afgesonder en 'n teken gemaak van toewyding en dank van die deur 
die priester offerende gemeenskap." 104) In dié sin moet nie net die opdra in 
sigself nie, maar die hele eucharistieviering as 'n offer beskou word. 
 
 By die opdra word veral die heilswerk van Christus in herinnering 
gebring: "die Kruis, die Graf, die Opstanding op die derde dag, die 
Hemelvaart, die Troon aan die regterhand, en die Wederkoms in 
heerlikheid", soos die Chrysostomos-Liturgie dit stel. Op hierdie wyse 
word die aandag gerig op die offer van Christus. Dit gaan daarby egter nie 
om 'n herhaling van die Kruisoffer van Christus in die een of ander vorm 
nie, maar om die totaliteit van die heilsgebeure van Christus se Dood en 
Opstanding deur die Heilige Gees in die simbole (antitipoi, wat letterlik 
'teenbeelde' beteken) van brood en wyn teenwoordig te stel. Dit word 
ondubbelsinnig duidelik in die Basilius-Liturgie, waar die priester ter 
inleiding van die epiklese bid: "Daarom waag ons dit om u heilige Altaar te 
nader, om daarop die simbole te plaas van die heilige Liggaam en Bloed 
van u Christus. Ons bid en smeek U, o Heilige van die Heiliges: stuur in u 
genadige goedheid u Heilige Gees neer oor ons en oor hierdie voor U 
neergelegde Gawes ….." 
 
 Die epiklese is dus duidelik die hoogtepunt van die eucharistiese 
Kanon. Maar deur dit vas te stel, kom 'n mens by 'n feit wat vir die 
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Ortodokse opvatting van die Eucharistie beslissend is: nie die uitspreek van 
die instellingswoorde, soos in die Latynse Christendom nie, maar die hele 
anafora (opdrag), wat opstyg tot die epiklese, is noodsaaklik vir die 
Ortodokse geloof aan die teenwoordigheid van die Liggaam en Bloed van 
Christus in die simbole van brood en wyn. Dit gaan dus nie om die vraag of 
die verandering by die uitspreek van die instellingswoorde of by die 
uitspreek van die epiklese geskied nie. Dit is skolastiek en nie die juiste 
manier om die vraag te stel nie. 'n Eucharistiese Kanon kan nie Ortodoks 
genoem word 'omdat daar tog êrens 'n epiklese in staan' nie. Dit gaan juis 
daarom dat die epiklese, binne die geheel van die anafora en ten opsigte 
van die instellingswoorde, die plek en rang toegeken word wat dit toekom. 
In die Ortodokse anafora is die epiklese geplaas bo en na die 
instellingswoorde, wat die regsgrond daarvan vorm. Dit beteken egter: die 
selebrant staan by die uitspreek van die anafora nie voor die Godsvolk as 
plaasvervanger van Christus nie (in die simboliese houding van met sy 
gesig na die gemeente gekeer nie: versus populum), maar as 
verteenwoordiger van die Godsvolk staan hy as smekeling voor God (in die 
simboliese houding: na die Ooste gekeer). Die instellingswoorde is 'n egte 
belofte, dit vorm die regsgrond vir die sekerheid dat die epiklese, d.w.s. die 
bede van die selebrant en die gemeente om die Heilige Gees, vervul word. 
Maar juis hierdie bede om die koms van die Heilige Gees is volgens die 
Ortodokse teologie onontbeerlik. Daardeur word verhinder dat menslike 
spreke en handelinge in die plek van God kan tree en onder bepaalde 
omstandighede 'n magiese karakter kry.  
 
 Na die epiklese volg 'n gebedsdeel met die Onse Vader as 
tafelgebed en dan die eintlike Kommuniedeel, in drie onderdele: die 
breking van die Brood en vermenging in die Kelk, die Kommunie van die 
selebrante en die Kommunie van die gelowiges. 
 
 In die Kommunie geskied die vereniging met Christus deur die 
wesenlike verwerkliking van wat die anamnese inhou en die epiklese 
bewerk. Ook die in die Heilige Gees verseëlde gemeentelede wat nie 
Kommunie toe gaan nie, neem deur gebed deel aan die geestelike 
Kommunie. 
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 Met die slotgebede en die wegsending word die openbare Liturgie 
beëindig, waarna almal wat aan die Liturgie deelneem, na vore kom om die 
Kruis te soen en 'n stukkie geseënde brood (antidoron) te ontvang. Die 
antidoron het niks te maak met die gewyde Gawes, wat by die Kommunie 
ontvang word nie; ook niks met die nie-gewyde brood en wyn, wat die 
kommuniekante na Kommunie neem nie. Die antidoron moet veeleer 
beskou word as 'n oorblyfsel van die vroeg-Christelike liefdesmaal (die 
agape). Die geseënde brood wat uitgedeel word, kan deur almal ontvang 
word wat aan die Liturgie deelgeneem het, sowel gemeentelede as 
vreemdes. 105) 
 
Bybelse bronne: 1 Thes. 5:17, Lk. 11:9-13, Mt. 18:18-20, Mt. 26:26-29, 
Mk. 14:22-25, Lk. 22:14-20, 1 Kor. 11:23-26. 
 
N.B. Na die uitreik van die Kommunie sing ons: 106) 
 

"Ons het die ware Lig aanskou; ons het die hemelse Gees ontvang; 
Ons het die ware Geloof gevind en ons aanbid die onverdeelde 
Drie-eenheid wat ons gered het." 

 
101. Wat beteken die ritus van die breek van die 

Brood, die vermenging in die Kelk en die zeon vir 
Ortodokses. 

 
By die breek van die Brood sê die priester: 107) 
 

"Gebreek en gedeel word die Lam van God; Dit word gedeel, maar 
nie geskei nie; Dit word altyd geëet, maar nooit verteer nie; Dit 
heilig almal wat daaraan deelhet." 

 
 Die selebrant breek dan by dié woorde die Brood in vier dele en lê 
dit kruisgewys op die disk ('n plat bakkie of bordjie). So word in die 
simbool, die heiligde Brood, gedui op die Kruisdood van die Heer; 
tegelykertyd word die leweskenkende, heiligende en verenigende krag van 
hierdie gebroke Liggaam tot uitdrukking gebring. Die teenstelling,'gedeel, - 
nie geskei nie; geëet – nooit verteer' laat 'n mens dink aan die Wonderbare 
Vermenigvuldiging van die Brood, (Mk. 6:35-44, Mk. 8:1-10) wat immers 



 134 

in die ou Kerk al as 'n voorafbeelding van die eucharistiese maaltyd beskou 
is. 
 
 Die vermenging van Brood en Wyn in die Kelk word reeds deur 
Theodoros van Mopsuestia aan die begin van die vyfde eeu genoem: 
"…Daarom is voorgeskryf dat ons die stukkies leweskenkende Brood in 
die Kelk plaas, om te toon dat Liggaam en Bloed ondeelbaar met mekaar 
verbind is." 108) In latere tye word hierdie gedagte so uitgewerk dat die 
breek van die Brood en die vermenging dan simbolies van betrekking 
gemaak word op die Kruis en die Opstanding van Christus. Daarby stel die 
breek van die Brood die Dood van die Here voor, die vermenging van 
Brood en Wyn in die Kelk die Opstanding. Dié betekenis word onderstreep 
deur die woorde wat die handeling begelei: "Die volheid van die Kelk, van 
die geloof, van die Heilige Gees." (Die Slawiese weergawe: "Die volheid 
van die Heilige Gees.") Want dit is die Heilige Gees wat die Lewe gee en 
die Opstanding bewerk. 
 
 Sedert die sesde eeu word hierdie uitleg bekragtig deur die 
toevoeing van die zeon (d.w.s. warm water), wat die Heilige Gees 
simboliseer, vol van die krag van vuur en wat tot lewe bring. Vir die 
gelowiges word, deur die ritus van die zeon, sigbaar gemaak dat hulle in 
die Eucharistie nie alleen deel kry aan die vir die heil van mense ge-offerde 
Mens Jesus en die deur Hom verworwe heilsgoedere nie, maar aan die 
lewende godmenslike Heer Self, en daardeur ook aan die leweskenkende 
Heilige Gees. Vandaar die woorde van die selebrant by die ingiet van die 
zeon: "Die gloed van geloof, vol van die Heilige Gees." 
 
Bybelse bronne: Jes. 6:6, Joh. 19:34, Hand. 2:4, Rom. 12:11. 
 

102. Wat is en beteken die diptieke? 
 
Die diptieke was die skryftablette (deesdae boekies of eenvoudig twee 
blaadjies papier) met, in twee rye, die name van die lewendes en van die 
gestorwe gelowiges wat 'n mens in die Liturgie wil laat gedenk. Dié 
gedenking kan op verskillende plekke in die Liturgie plaasvind: by die 
proskomidie deurdat vir elke naam 'n deeltjie van 'n prosfora op die disk 
gelê word. Hierdie deeltjies word nie gewy nie, maar na die Kommunie in 
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die Kelk geplaas. Die gedenking kan egter ook mondelings geskied: deur 
die noem van die name by die dringende ektinia na die Evangelie, by die 
Groot Intog deur die noem van die name in die bede vir die hele gemeente; 
ten slotte ook deur die noem van die name by die gedagtenis van die 
Heiliges na die epiklese. Die gebruike hiervoor is in elke gemeente, 
volgens herkoms en grootte, ietwat verskillend.  
 
 In gemeentes van Slawiese oorsprong skryf elke gelowige aan die 
begin van die Liturgie (in ieder geval vóór die Evangelie-verkondiging) die 
name van die lewende en gestorwene persone wat hy graag in die Liturgie 
wil laat gedenk, op twee blaadjies papier of in 'n boekie en laat hierdie 
diptieke saam met 'n prosfora, waarvoor hy 'n klein offergawe gee, na die 
proskomidie bring. Aan die einde van die Liturgie kry hy die prosfora, 
waaruit die gedagdenisdeeltjies geneem is, met die boekie of blaadjies weer 
terug. 
 
 Deur hierdie gebruik kry die persoonlike voorbede van die 
gelowige sigbaar gestalte en word dit gevoeg in die voorbede van die Kerk. 
 
Bybelse bronne: Ef. 6:18, Kol. 1:3, 9, Kol. 4:3, 1 Tim. 2:1. 
 

103. Is daar in die Ortodokse Kerk nog ander 
sakramente behalwe doop, mirresalwing en 
eucharistie? Hoeveel en wat is hulle? 

 
Die Latynse woord 'sacramentum' is eintlik nie vir die misteries waaroor 
ons hier praat geskik nie en lei tot misverstande. Dit blyk ook daaruit dat 'n 
mens die aantal 'sakramente' nie kan vaslê soos in die Westerse kerke nie. 
Weliswaar praat sommige leerboeke ook oor 'sewe sakramente' in die 
Ortodokse Kerk, maar dit is 'n gelykstelling aan die leer van die Rooms-
Katolieke Kerk wat die werklikheid nie dek nie. Die Latynse begrip 
'sakrament', ('sacramentum' het oorspronklik beteken om 'n eed op die vlag 
te sweer), wat ontstaan het uit die denkwêreld van Aristoteles, bevat 'n 
juridiese beginsel en laat dit presies omskryf. Met die oorspronklike 
Griekse woord 'misterion' (van 'myein' = die sluit van die mond en die oë) 
word iets anders gesê. Die misterie dui 'n 'verborge openbaring' aan wat sig 
vertoon sonder om sigself te onthul. Dit gaan dus om 'n paradoks, wat 'n 
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mens nie kan ontleed nie. Want tot die wese van die misterie behoort sowel 
die onthullende openbaring as die verhullende hom-aan-die-greep-
ontrekking. Daarom is ook die vertaling 'geheimenis' vir 'misterie' ongeskik 
en misleidend. Dit is daarom beter om die uitdrukking 'misterie' onvertaald 
te laat en, in verband met die Ortodokse Kerk, nie te praat van óf 
geheimenisse óf sakramente nie. 
 
 In die misterie kan 'n mens nie onderskei tussen 'forma' en 
'materia', soos by die Latynse sakrament nie. Nie 'signum' (teken) en 'res' is 
die beslissende kategorieë nie, maar 'simbool' en 'oerbeeld' in die platoniese 
betekenis. Want die misterie gee deel aan die oerbeeld deur 'n werksame 
simbool. Dit berus op die in Jesus Christus deur God gegewe belofte en die 
kom van die Heilige Gees. Daarom het die misteries waar die heil deur die 
Kerk deurgegee word (die 'sakramente') 'n epiklese, soos ons sien by die 
doop, mirresalwing, eucharistie, bieg, salwing van die siekes, 
huwelikskroning, wyding van geestelikes en monnike, waterwyding, 
toebereiding van die mirre, kerkwyding, wyding van 'n antimension (doek 
met relieke op die Altaar). Maar die begrip 'misterie' word nie beperk tot 
hierdie kerklike handelinge nie. Want enersyds word ook die Ryk van God 
en die koms daarvan, die menswording van Jesus Christus, die Evangelie 
en die verkondiging daarvan in die heilige Skrif ook 'misterie' genoem; 
andersyds het die ou Kerkvaders ook oor die Evangelielesing in die 
kerkdienste en oor die gebed as misteries gepraat. Daar bestaan dus in die 
Ortodokse Kerk nie 'n vaste aantal misteries nie, maar – soos net selfs al 
om te praat van 'feesmisteries' reeds duidelik maak – 'n ontsaglike menigte. 
In al die afsonderlike veelvuldige misteries breek die één lig van die één 
heilsgebeurtenis in Jesus Christus egter, soos wat sonlig breek in die kleure 
van die reënboog. 'n Mens moet dit alles in gedagte hou en daarmee 
rekening hou wanneer 'n mens oor die misteries praat of selfs in analogie 
met die Westerse kerke soms die begrip 'sakramente' gebruik. 
 
Bybelse bronne: Mt. 13:11, Mk. 4:1, Lk. 8:10, 1 Kor. 4:1, Kol. 1:26-27, 
Kol. 2:2, Kol. 4:3, Ef. 5:32, Ef. 6:19. 
 

104. Hoe word die kerklike boete in die ortodoksie 
voltrek en opgevat? 
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Daar het in die ou Kerk in die Ooste 'n bepaalde groep boetedoeners 
bestaan, wat wel toegelaat is om saam met ander gelowiges die anafora op 
te dra, maar nie Kommunie toe kon gaan nie. Hulle is vóór die 
Broodbreking wegegstuur, soos nog blyk uit die gebed van die hoofbuiging 
na die voorbedes wat op die epiklese volg. Die volmag om sondaars as 
boetedoeners te bind en hulle deur die absolusie weer te ontbind, is aan die 
opvolgers van die Apostels, die biskoppe en die priesters wat namens hulle 
handel, verleen op grond van die apostoliese sleutelmag wat die Heer aan 
die Apostels verleen het met die woorde: "Voorwaar, Ek sê vir julle, alles 
wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat 
julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees." (Mat. 18:18)  
 
 Hierdie woorde geld volgens Ortodokse insig vir al die Apostels in 
gelyke mate, nie net vir Petrus nie. In Mt. 16:19 word Petrus net as 
woordvoerder van die Apostels spesiaal na vore gebring. Hierdie uitleg 
word bevestig deurdat net soos in Mt. 18:18 ook in Joh. 20:23 al die 
Apostels aangespreek word. Die Ortodokse Kerk ken daarom, in 
teenstelling met die Rooms-Katolieke Kerk, geen 'voorbehoude gevalle' 
nie: elke priester kan vir alle sondes absolusie gee. 
 
 As 'n mens dit reg doen, word die absolusie gegee na 'n persoonlike 
bieg. Daarby moet 'n mens besef dat die bieg vir Ortodokses 'n ander 
betekenis het as vir Rooms-Katolieke, waar die priester 'n regterlike 
funksie het en die gewig van die sonde moet beoordeel om die juiste straf 
op te lê. Die Ortodokse Kerk ken nie die denkbeeld dat die biegteling vir 
die sondes wat begaan is, genoegdoening (satisfaksie) moet gee en dat hy 
of sy dit in die vagevuur sal moet volbring as hy of sy dit op aarde nie 
volledig gedoen het nie. Weliswaar kan ook die Ortodokse priester aan die 
biegteling 'n boete (epitimi) oplê, hom of haar bv. vir 'n bepaalde tyd 
Kommunie verbied. Maar dit doen hy uit 'n oogpunt van sielesorg. Want hy 
is nie 'n regter in God se plek nie, maar 'n voorbidder en siele-arts wat as 
verteenwoordiger van die aposoliese Kerk as sodanig gevolmag is; daarom 
gee hy die absolusie terwyl hy, na die Ooste gekeer, langs die biegteling 
staan; na die belyding van sondes lê hy die epitrachilion op die hoof van 
die biegteling en bid 'n absolusiegebed in die epikletiese, vraende vorm, 
d.w.s. hy smeek God, oor die sondaar, om hom of haar vergewing van 
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sondes, versoening, 'n nuwe vereniging van die sondaar met die Liggaam 
van Christus en vernuwing deur die Heilige Gees te skenk. 
 
 As priesters in bepaalde Wes-Russiese gemeentes in plaas van die 
vraende absolusieformule 'n indikatiewe vorm in die "ek"-styl gebruik, is 
dit te wyte aan Roomse beïnvloeding en nie in ooreenstemming met die 
Ortodokse gees van die bieg nie; maar dit het die Ortodokse opvatting van 
die bieg as sodanig ook daar uiteindelik nie verder beïnvloed nie. Die bieg 
word daardeur gekenmerk dat die gelowiges hul sondes nie soos in die 
Rooms-Katolieke Kerk volgens 'getal en soort' (secundum numerum et 
speciem) opnoem nie, maar eenvoudig hul tekortskietende liefde teenoor 
God, teenoor die naaste en teenoor sigself met berou beken en duidelik 
beskryf, waar die sonde allereers as geesteshouding en nie uitsluitend as 
daad gesien word nie. Daarby word die gelowiges aangespoor om niks in 
die bieg te sê wat iemand anders belas nie, en veral nie name te noem van 
medeskuldiges nie, omdat dit vir 'n egte bieg nie bevorderlik is as 'n mens 
van jouself na ander afdwaal nie, terwyl dit bowendien ook baie ander 
gevare inhou. 
 
 Wat betref hoe dikwels 'n mens moet bieg: in die ou Kerk, in sowel 
die Ooste as die Weste, was die reël dat 'n mens minstens voor Paasfees 
moes bieg en Kommunie toe gaan. Deesdae is die praktyk in die Ortodokse 
Kerke heel verskillend, in so 'n mate dat enkele Griekse gemeentes die 
persoonlike bieg nie eens meer ken nie. In ons Wes-Europese gemeentes is 
dit gebruiklik dat die gelowiges, onafhanklik van deelname aan 
Kommunie, elke maand een of twee maal bieg toe gaan, omdat dit geskik 
blyk te wees om 'n ritme vir 'n gestadigde geestelike groei te bewerkstellig. 
 
Bybelse bronne: Mt. 18:18, Mt. 16:19, Joh. 20:19-23. 
 
N.B. Tot die inleidende gebede van die kerklike biegritus behoort die 
troparion: 109) 
 

"Ontferm U oor ons, Heer, ontferm U oor ons. Ons sondaars bied 
U, Meester, hierdie smeekgebed aan, omdat ons sonder verweer is: 
ontferm U oor ons." 
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105. Wat beteken die siekesalwing vir Ortodokses? 
 
'n Mens kan dit nie gelykstel met wat tot onlangs in die Rooms-Katolieke 
Kerk die 'Laaste Oliesel' geheet het nie, want dit is nie 'n sakrament vir 
sterwendes nie. Die Ortodokse Kerk gee aan die sterwendes Kommunie as 
'spys vir die reis'. Die siekesalwing word ook nie net by sterwensgevaar 
gegee nie, maar dit word voltrek tot gesondmaking van hulle wat na 
liggaam, siel of gees siek is. Hierdie salwing word vir die eerste keer 
genoem in die Brief van Jakobus: "Is daar iemand siek onder julle? Laat 
hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid 
nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed 
van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy 
sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word." (Jak. 5:14-15) 
 
 Op grond van hierdie opdrag van die Apostel en 'n simboliese 
uitleg van die genesing van siekes in die Ou Testament word die 
siekesalwing in die Ortodokse Kerk, indien moontlik, deur sewe priesters 
(presbiters) saam gedoen. In geval van nood kan 'n enkele priester egter 
ook die handeling uitvoer, mits hy dit in die naam van 'n aantal priesters 
voltrek. Hy moet al die priestergebede lees, behalwe as die sieke in 
lewensgevaar verkeer. 
 
 Omdat hierdie misterie ook die wonde van die sonde heel, word dit 
op baie plekke in Heilige en Groot Week (Goeie Week) aan die hele 
gemeente aangebied. 
 
Bybelse bronne: Jak. 5:14-15, 1 Kon. 18:43, 2 Kon. 4:35, 2 Kon. 5:14. 
 

106. Watter vorm en betekenis het die 
huwelikskroning by Ortodokses? 

 
In die Ortodokse Kerk word die kerklike huweliksinseëning as 
huwelikskroning voltrek, d.w.s. die middelpunt van die seremonie is die 
kroning, waar die priester wat die huweliksmisterie voltrek, die bruidegom 
en bruid elk 'n kroon of 'n blommekrans opsit met die woorde: "Gekroon 
word die dienaar van God (Naam) vir die dienares van God (Naam) in die 
Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen." en 
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"Gekroon word die dienares van God (Naam) vir die dienaar van God 
(Naam) in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige 
Gees. Amen." En vervolgens seën hy hulle drie maal terwyl hy sê: "Here 
onse God, kroon hulle met luister en eer." Die kroning word voorafgegaan 
deur 'n verlowing in die kerkportaal, waar die priester die bruidspaar die 
ringe aan die vingers steek. Dikwels word die verlowing, waar die 
bruidspaar mekaar die ja-woord gee, al vroeër as 'n afsonderlike seremonie 
gevier. 
 
 By die sluit van 'n tweede of derde huwelik, wat by 'n streng 
handhawing van die kerklike voorskrifte (kat'akribeian) nie gekroon sou 
mag word nie, maar van oudsher op grond van die goedheid en menseliefde 
van Christus (kat'oikonomeian) tog toegelaat word, word in die verkorte 
verlowing, wat net voor die kroning plaasvind, 'n boetegebed en 'n 
absolusiegebed ingevoer.  
 
 As derde deel van die seremonie volg op die kroning 'n woorddiens 
(sinaksis) vir die bruispaar en hul familie, waar die perikoop oor die 
Bruilof van Kana as Evangelie voorgelees word en die priester die 
bruidspaar driemaal uit 'n beker wyn laat drink, terwyl gesing word: "Ek 
sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die Here aanroep." 
(Psalm 116[115]:13) Daarna beweeg die bruidspaar drie maal om die 
analogion (staander met die Evangelieboek of 'n ikoon). Hierdie liturgiese 
dans wys deur die drievoudige kring wat dit beskryf, op die toekomstige 
voleinding van die gemeenskap wat hier gesluit is. Ten slotte volg na die 
afneem van die krone nog 'n handoplegging met 'n priestergebed: "Here 
onse God, wat die huwelik geseën het deur u aanwesigheid op die builof te 
Kana, seën ook u dienaars wat deur u voorsienigheid in die huwelik 
verbind is. Seën hulle ingang en hulle uitgang. Vervul hul lewens met alle 
goed. Bewaar hul kroon ongeskonde in u Koninkryk. En hou hulle staande 
in alle versoeking, tot in ewigheid." En almal sing: "Amen." 
 
 In dié gebed word die diepere sin van die kroning duidelik: in die 
Heilige Skrif al word die oorwinningskrans waarmee die deelnemenrs aan 
'n wedstryd in die antieke wêreld gekroon is, die simbool vir die prys wat 
die stryders van die geloof na die voleinding van hul stryd van die Heer sal 
ontvang. Dit sal 'n onverwelklike krans wees. In die ou Kerk is die 



 141 

Martelare, mans en vroue, met hierdie krans afgebeeld, as teken van hul 
oorwinnende lewe en sterwe. Dit is die bestemming van die gehudes om 
hul oorwinningskrans in die huwelik te verkry. Hulle is nou al, aan die 
begin van hul pad, gekroon. God se hulp en seën vir hierdie pad is aan 
hulle beloof. Hy sal hulle krone bewaar en dit aan hulle teruggee wanneer 
hulle eendag as oorwinnaars voor Hom gebring word. 
 
Bybelse bronne: Joh. 2:1-11, 1 Kor. 9:25, 1 Thes. 2:9, 1 Petr. 5:4. 
 

107. Hoe sien die Ortodokse Kerk die huwelik? 
 
Om die Ortodokse opvatting van die huwelik te begryp, moet 'n mens besef 
dat die antieke wêreld nie vrye keuse van eggenoot geken het nie en dus 
ook nie 'n huwelik uit liefde nie. Die liefde moes in die huwelik self 
ontwikkel word. Dit was onder die gegewe maatskaplike verhoudinge 
alleen moontlik as die monogamie beskerm word, d.w.s. as die vrou nie 
vanweë kinderloosheid, ongeskiktheid, moeilikhede met die ander vroue in 
die familie of watter rede ookal, sonder meer verstoot kon word nie. In 
hierdie verband moet 'n mens ook die houding van Jesus Christus ten 
aansien van huwelik, soos wat dit in die Evangelies beskryf word, verstaan. 
Wat daar besonder opval, is twee dinge: aan die een kant Sy opkom vir die 
beskerming van die regtelose vrou; andersyds Sy strewe om die huwelik as 
'n egte, duursame gemeenskap te laat beskou. So staan in Mt. 19:3-9: "Toe 
kom die Fariseërs na Hom om Hom te versoek, en sê vir Hom: Is dit 'n man 
geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En Hy antwoord 
hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die 
begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die 
man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal 
een vlees wees; sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? (Gen. 
2:24) Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê vir 
Hom: Waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te 
skei? Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte 
julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit 
nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor 
hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreuk en die wat die geskeie vrou 
trou, pleek egbreuk." 'n Sondige verhouding van die een eggenoot met 'n 
derde persoon word as enigste wettige grond vir 'n skeiding van die ander 



 142 

aangegee, omdat die grondslag van die betrekking tussen die eggenote, 
waarop die gemeenskap van die liefde kan groei, daardeur vernietig is. 
 
 In hierdie gees hou die Ortodokse Kerk, soos die hele oud-
Christendom, in beginsel vas aan monogamie, maar staan egskeiding toe as 
die grondslae vir die egtelike gemeenskap verwoes is. Daarenteen 
veroorloof Sy, ooreenkomstig die kanon, nie dat geskeides, wewenaars of 
weduwees weer trou nie, soos die Apostel Paulus sê: "Aan die getroudes 
beveel ek – nie ek nie, maar die Here – dat die vrou nie van die man moet 
skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met 
haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie." (1 
Kor.7:10-11) Daaragter staan die opvatting dat elke huwelik, onafhanklik 
van die direkte aantrekkingskrag van die lewensmaat, vir die lange duur 
gesluit is. Want liefde is volgens Ortodokse opvatting iets heel anders as 
emosionele of erotiese geneëndheid. Liefde is toewyding van jouself aan 
die ander, soos dit in die sogenaamde Hooglied van die Liefde, 1 Kor. 13, 
beskryf is: "Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers 
nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie 
onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken 
die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly 
saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 
Die liefde vergaan nimmermeer." 1 Kor. 13: 
 
 Die huwelik as gemeenskap waarin die liefde groei, duur tot na die 
dood. In hierdie sin word die huwelik ook gesien as simbool van die 
verhouding tussen Christus en die Kerk, soos onder andere gesê word in 
die Apostellesing van die sinaksis by die huwelikskroning: "Manne, julle 
moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 
Homself daarvoor oorgegee het." en "Soos die gemeente aan Christus 
onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees." 
(Ef. 5:25, 24) 
 
 Hierdie teks moet 'n mens ook goed begryp. Dit wil nie sê dat die 
man bo die vrou is nie – dit was in die samelewing van destyds 
vanselfsprekend -, maar lê die klem op die wederkerige toewyding aan 
mekaar en breek daardeur juis met die paternalisitese wêreldbeskouing 
waarin die man sy wil afdwing en die vrou die laste dra. Tans sien ons baie 
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huwelike tot niet gaan omdat elke deel, vrou en man, sonder om met iets of 
iemand rekening te hou, hom of haar probeer verwerklik. Maar dan lê die 
heil nie in pogings om die paternalisitese verhoudings uit die verlede terug 
te bring nie, maar veeleer in die beoefening van wedersydse agting en 
toewyding binne die tans bestaande maatskaplike verhoudings en om 
daarin die voorbeeld van Christus en die Kerk met ywer na te volg. 
 
Bybelse bronne: Mt. 5:27-28, 31-32, Mt. 19:3-9, 1 Kor. 7:10-17, Ef. 5:20-
33. 
 

108. Hoe kan 'n mens sê dat die 
huweliksgemeenskap tot na die dood voortduur, 
terwyl die Heer gesê het dat in die hemel nie getrou 
word of in die huwelik uitgegee word nie, maar dat 
almal soos Engele sal wees? 

 
Ook hier is dit nodig om die perikoop waaroor die bespreking gaan, in 
verband te sien. Dit gaan hier om 'n vraag van die Sadduseërs, wat die 
bestaan van die opstanding ontken en dit met 'n opgemaakte storie as 
voorbeeld belaglik wil maak. Hulle vra Jesus: "Meester, Moses het gesê: 
As iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir 
sy broer verwek. (Deut. 25:5) Nou was daar by ons sewe broers, en die 
eerste het getrou en gesterwe; en omdat hy geen kinders gehad het nie, het 
hy sy vrou vir sy broer agtergelaat. So ook die tweede en die derde tot die 
sewende toe. En laaste van almal het die vrou ook gesterwe. In die 
opstanding dan, van watter een van die sewe sal sy die vrou wees? – want 
hulle almal het haar gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, 
omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Want 
in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee 
nie, maar is soos engele van God in die hemel." (Mt. 22:24-30) 
 

'n Mens moet besef dat nóg die huwelik as liefdesgemeenskap nóg 
die vraag na die duur daarvan in hierdie voorbeeld by die Sadduseërs aan 
die orde is, maar veeleer die vrou as regtelose besit van sewe mans. 
Daarom maak Jesus in Sy antwoord ondubbelsinnig duidelik dat hierdie 
vrou na die opstanding nie weer verkwansel sal word nie. Niemand het dan 
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meer reg op haar nie; sy sal dan geen man meer dien nie, maar net soos die 
Engele vry wees om God alleen te dien. 
 
 Daarom kan 'n mens nie hierdie perikoop gebruik om die duur van 
die liefdesgemeenskap van die huwelik deur die dood heen te bestry nie. 
Want ook al duur die huwelik as 'n dwanginstelling, wat van een van die 
egpaar 'n slaaf maak, nie tot na die dood nie, soos hier duidelik word, kan 
dit nie beskou word as maar net 'n episode in die menslike lewe nie. Dit is 
veeleer 'n verhouding wat ons totaal en voortdurend teenoor ons eggenoot 
verplig. Alleen as ons dit aanneem, kan groei wat deur die dood heen bly 
bestaan, naamlik die liefde, wat geensins dieselfde is as die verliefdheid 
wat aan die begin van 'n huwelik bestaan nie. Dat mense in die huwelik 
skipbreuk kan ly, soos wat hulle ook verder in die lewe kan misluk; dat 
hulle dan in uitsonderlike gevalle, om hulle nie heeltemal verlore te laat 
gaan nie, kat'oikonomeian 'n nuwe huweliksverband toegestaan word, 
verander niks aan die beginselstandpunt ten aansien van die huwelik nie. 
Dit kan 'n mens begryp as jy insien dat wetlikheid vreemd is aan die 
Ortodokse geloof en dat vir elke menslike instelling en ordening die woord 
van die Heer oor die sabbat geld: "Die sabbat is gemaak vir die mens, nie 
die mens vir die sabbat nie." (Mk. 2:27) 
 
Bybelse bronne: Mt. 22:24-30, Mk. 2:23-28. 
 

109. In hoeverre het die Ortodokse Kerk regtens die 
moontlikheid om in 'n kwessie van kerkreg, soos 
die kroning van 'n tweede of derde huwelik, van die 
streng regsbepaling af te wyk en tog aan die 
instellings van die Vaders vas te hou sonder om dit 
te verswak? 

 
Die allerhoogste gebod in die Ortodokse Kerk is die gebod van die liefde. 
Elke ander gebod moet daaraan ondergeskik geag word. As in 'n bepaalde 
geval dus die streng volg van die kanons van die Vaders, d.w.s. die 
opvolging kat'akribeian, die gebod van die liefde tekort sou doen, sodat 'n 
mens na liggaam of siel geskaad sou word, dan is dit nie net toelaatbaar 
nie, maar selfs verpligtend om van die streng regsreël af te wyk en 
ooreenkomstig die liefde, d.w.s. kat'aoikonomeian, dit te doen wat dié 
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spesiale geval gebied. Daarby moet 'n mens egter oppas dat die regsreël 
self nie skynbaar opgehef word nie, en dat die spesiale geval as presedent 
nie 'n nuwe reg skep nie. Daarom kan 'n mens vir sulke spesiale gevalle nie 
algemeen bindende reëls gee nie, maar moet 'n mens dit oorlaat aan die 
sielsorgende gewete van die biskop of priester, wat in 'n bepaalde geval 
met die voltrekking van die misterie belas is. 
 
 Anders as in die Westerse opvatting vernietig in die Ortodokse 
Kerk selfs die dood nie die liefdesband van die huwelik nie, omdat Christus 
die dood oorwin het. Daarom vereis die Kerk 'n boete vir elke nuwe 
huweliksluiting, ook al word dit kat'oikonomeian toegestaan en is die 
betrokke huweliksmaat 'buite sy of haar skuld' geskei. As 'n mens sy 
lewensmaat opgee, doen hy of sy altyd tekort aan die oorspronklik 
aangegane verbintenis. 
 
 Die diepste onderskeid is egter dat die Westerse sienswyse die 
huwelik in die eerste plek opvat as 'n wetlike ooreenkoms, terwyl dit na 
Ortodokse begrip gegrond is in 'n misterie wat die huwelik 'n simbool maak 
van die verhouding tussen Christus en die Kerk. Daar bestaan allerlei 
gegewens waaruit blyk dat in die eerste tien eeue ook in die Weste die 
Ortodokse sienswyse gegeld het. 
 
Bybelse bronne: Mt. 12:102, Joh. 13:34-35, Rom. 13:8-10, Gal. 2:1-21, 
Ef.5:32. 
 

110. Hoe sien 'n mens in die Ortodokse Kerk die 
kerklike hiërargie in haar verhouding met die 
Godsvolk? 

 
Na Ortodokse insig het alle gelowiges as heilige volk deel aan die 
koninklike priesterskap van Christus. Hierdie algemene priesterskap van 
alle gelowiges, waartoe 'n mens deur mirresalwing 'gewy' word, is die rede 
dat die goddelike Liturgie nie as 'private mis' gevier kan word nie; dat die 
Godsvolk by die vier van alle misteries 'Amen' moet sê; dat die hiërargie 
onder akklamasie van die volk gewy word; dat in geval van nood elke 
Christen (maar nié 'n nie-Christen nie) die doop kan toedien. Maar dié 
algemene priesterskap van die hele Volk van God neem nie weg nie, maar 
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gaan juis daarvan uit, dat daar in die één Volk en Liggaam van Christus 'n 
veelvuldigheid van take en gawes bestaan. Daartoe behoort veral die ampte 
wat bestem is vir diens aan die Heilige Tafel (d.w.s. die Altaar): die 
biskoppe, presbiters (priesters) en diakens. Hulle vorm die hiërargie, d.w.s. 
die heilige begin van die priestergeslag van almal. Saam met die diens aan 
die Altaar en die heilige misteries is ook die verkondigings-en herdersamp 
aan hulle toevertrou, soos ook die spesiale sorg dat die gemeentes hulle in 
hul dienste, verkondigings en gedrag nie sonder waarskuwing van die 
lewende kerklike gemeenskap en die tradisie verwyder nie. 
 
 Hierdie opdragte aan die hiërargie om leiding te gee, is egter nie 
bedoel om leke onmondig te maak en te veroordeel tot passiwiteit nie, want 
hulle word daardeur nie onthef van hul medeverantwoordelikheid vir die 
kerklike dienste en die geestelike lewe van die gemeente nie. Dit kan 'n 
mens al baie duidelik sien deurdat Ortodokse kerkdienste eers 'mooi' word 
as al die aanwesiges meehelp en dit nie alleen van die selebrante afhang 
hoe 'geslaagd' die diens nie. Verder moet alle ampte in die Kerk beskou 
word as die verrig van dienste, nie as bevoeghede van hulle wat daartoe 
uitgekies is, om te heers nie. 
 
Bybelse bronne: 1 Petr. 11:5, 9, 1 Kor. 12:4-11, 28-30, Ef. 4:11-13, Mk. 
10:42-45. 
 

111. Waaruit bestaan die spesiale dienste van die 
biskoppe, priesters en diakens en hoe het hulle 
ontstaan? 

 
Vir die hou van kerkdienste was daar, soos in in die sinagoge, ook in die 
Kerk van oudsher af 'n voorganger nodig. In die tyd van die Nuwe 
Testament het waarskynlik aanvanklik 'n raad om die beurt die 
voorgangerskap beklee. In Jerusalem bv. skyn dat eers die Twaalf en 
daarna veral Petrus, Jakobus en Johannes (die 'drie pilare') hierdie taak 
vervul het. Ons hoor van presbiters (oudstes) uit die Joods-Christelike 
gemeentes en van biskoppe (opsieners) uit die heiden-Christelike 
(Paulinise) gemeentes, wat kennelik aanvanklik almal gelyk is in hul 
posisie en taak. Maar toe die geheimeleer van die gnosis die gemeentes 
begin verontrus het en die aanhangers daarvan hulle aangesluit het in 
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eksklusiewe kringe en toe daar skeuringe ontstaan het in verband met die 
uitleg van die Wet, het die noodsaaklikheid daarvoor geblyk om die 
voorgaan in die openbare erediens, die voltrekking van die misteries, die 
leergesag en die sielesorg stewig te lê in die hand van één man, wat sy 
volmag kon ontleen aan die opdrag (handoplegging) van die stigter van die 
gemeente (Apostel) of van 'n opvolger wat deur hom aangestel is. So het 
die sogenaamde 'monargiale episkopaat' ontstaan. So kan 'n mens aantoon 
dat dit die eerste keer in Jerusalem so was, waar die Broer van die Here, 
Jakobus, na die dood van Jakobus die Ouere (ongeveer 62) en die weggaan 
van Petrus en Johannes, die gemeente alleen gelei het. Omstreeks 110 vind 
ons vervolgens ook in die gemeentes in Sirië en Klein-Asië wat aan ons 
bekend is dat 'n biskop as gemeenteleier optree, terwyl in Rome, na alle 
waarskynlikheid, eers teen die middel van die tweede eeu 'n biskop aan die 
hoof van die gemeente gestaan het. 
 
 Maar ook waar 'n biskop nou die gemeente lei, het die raad nie 
sonder meer verdwyn nie. Die medelede word nou presbiters genoem, 
sowel in die heiden-Christelike as in die Joods-Christelike gemeentes. 
Hulle is nou in rang onder die biskop geplaas, vervul hul amp as sy 
plaasvervangers en versorg in die eerste plek ook nuut-ontstaande 
gemeentes, wat nie deur 'n Apostel of leerling van 'n Apostel ontstaan het 
en ten gevolge nie 'n biskop het nie. So het die taakverdeling tussen biskop 
en priesters ontstaan: die biskop is die verantwoordelike voltrekker van die 
misteries, die leraar en herder van die gemeentes. Hy alleen kan wydinge 
doen, en ook net vir die gebied van sy bevoegdheid. In dié gebied het hy 
die apostoliese volmag en niemand dan dit inkort nie. Die biskop is in elke 
kerk van sy epargie (bisdom) teenwoordig deur die antimension, d.w.s. die 
met mirre gesalfde en deur hom ondertekende altaardoek met relieke, en 
die troon in die altaar. Sodat die biskop in sy amp onafhanklik sou wees 
van staats- en familiepolitiek, word sedert die sesde eeu net mans wat 
selibaat lewe, en wat meesal tot die monnikestand behoort, tot biskop 
gewy. (Tans bestaan by baie Ortodokse gemeentelede en priesters die wens 
om weer na die oudkerklike gewoonte van getroude biskoppe terug te 
keer.) Die keuse van biskop het oral oorspronklik geskied deur die 
geestelikes en die Godsvolk. Tans word daar weer geleidelik teruggekeer 
na die situasie waar verteenwoordigers van die geestelikes én die leke van 



 148 

'n bisdom 'n keuse maak, waarna die sinode die benoeming toeken en 
konselebrerende biskoppe die wyding voltrek. 
 
 Wat die posisie en funksie van die priester betref: hy kan as 
plaasvervanger van die biskop alle biskoplike ampshandelinge (ook 
mirresalwing) voltrek, behalwe wydings. Hy kan voor sy wyding trou en as 
getroude sy diens doen, maar as hy wewenaar word, mag hy nie weer trou 
nie.  
 
 Die diaken is vanaf die tyd van die Nuwe Testament dienaar aan 
die Altaar en hy het beheer van die maatskaplike take van die gemeente. 
Tegelykertyd is hy seremoniemeester, d.w.s. hy gee die aanwysings en tref 
die voorsienings vir die juiste viering van die kerkdienste, wat veral by 
konselebrasie belangrik is. Hy kan egter self nie die priestergebede en  
–dienste verrig nie, dus ook nie voorgaan in die goddelike Liturgie nie. 
Soos ook die priester kan hy voor sy wyding trou en getroud dien, maar 
ook hy mag (kat'akribeian) nie weer trou nie. 
 
Bybelse bronne: Hand. 1:13-26, Hand. 6:2, Gal. 2:9, Hand. 12:2, Gal. 
1:19, Fil. 1:1, Jak. 5:14, Hand. 14:23, Hand. 20:17-35, 1 Tim. 3:1-13, 1 
Tim. 4:12-18, 1 Tim. 5:17-23, Tit, 1:5-9. 
 

112. Hoe word wydings tot die kerklike ampte in die 
Ortodokse Kerk voltrek? 

 
Die wyding tot diaken, priester en biskop word vanaf die tyd van die Nuwe 
Testament voltrek deur handoplegging (cheirotoneia), by diakens en 
priesters deur die handoplegging van 'n biskop, by biskoppe deur die 
handoplegging van meer as een biskop. Maar hierby behoort ook, in die 
Ortodokse ritus, die teenwoordigheid en medewerking van die Godsvolk. 
Daarom geskied hierdie handoplegging in die goddelike Liturgie. Die 
medewerking van die Godsvolk bestaan nie alleen in die gebed nie, maar 
ook deur 'n openlike instemming met die roep van "Axios, axios axios?" 
(Waardig, waardig, waardig?) deur die geestelikes. As soos een stem 
"Anaxios!" geroep word, moet die wyding stopgesit word. Tot die ritus 
behoort verder na 'n epikletiese gebed en die handoplegging ook die 
bekleding van die nuutgewyde met die liturgiese gewade. Daarby is dit 
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kenmerkend dat die wyding van 'n biskop aan die begin van die Liturgie, 
voor die lesings, voltrek word, omdat die nuwe biskop vroeër die Evangelie 
gelees het. Die wyding van 'n priester vind na die Groot Intog plaas, sodat 
hy kan konselebreer. Die wyding van 'n diaken is geplaas na die epiklese 
van die Liturgie, sodat hy kan help by die uitreik van die heilige Gawes aan 
die gelowiges. 
 
 Daar is 'n onderskeid tussen hierdie wydings deur chirotonie en die 
wydings tot hipodiaken (subdiaken) en tot lektor (leser) deur chirotesis 
(cheirothesis). Dit is wydings wat die gewydes nie uit die lekestand 
afsonder nie. Hul funksies in die kerkdiens kan ook deur nie-gewyde 
gelowiges oorgeneem word. Die wyding tot hipodiaken word voor die 
Liturgie voltrek, omdat dit sy taak is om die biskop in die Liturgie te dien. 
Na die chirotesis en die epiklese-gebed word hy met die orarion beklee, 
wat hy gekruis oor die stacharion dra. Ook die wyding tot lektor geskied 
voor die begin van die Liturgie, sodat hy in die Liturgie as ligdraer kan 
dien en die Apostellesing kan doen. Die wydingsritus bevat behalwe die 
chirotesis en die epiklese-gebed, 'n kruisvormige afsnyding van kophare en 
die bekleding met 'n kort felonion. 
 
 Elke hoër wyding voorveronderstel die laer wydings wat dit 
voorafgaan, sodat 'n kandidaat vir die biskopsamp al die ander wydings 
moes deurloop het. Daardeur word die gevaar verminder dat persone gewy 
word wat geen ervaring het van die praktyk van die kerklike handelinge 
nie. 
 
Bybelse bronne: Hand. 1:13-26, Hand. 6:6, 1 Tim 4:14, 2Tim.1:6. 
 

113. Ken die Ortodokse Kerk 'n wyding vir 
monnike? 

 
Ja. Volgens die Ortodokse opvatting word 'n mens nie 'n monnik deur die 
aflê van 'n gelofte nie, maar deur die monnikwyding. 
 
 Daar is drie grade in die monnikestand: 1. Die rang van nuweling 
(novise); die rang van hulle wat die Klein Skima dra; die rang van hulle 
wat die Groot Skima dra. Dienooreenkomstig geskied die kleding en 
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wyding in drie gedeeltes: 1. Die kleding met die rason (in Slawies, die 
rjassa = monniksgewaad) en die kamilavkion (in Slawies, kamilawka = 
hoofbedekking), nadat daar in kruisvorm van die hare van die hoof 
afgeknip is. Deur hierdie kleding word die postulant 'n rasofoor: draer van 
die monniksgewaad. Die kleding geskied met 'n seëning. Die proeftyd van 
die novisiaat kan baie jare duur. In dié tyd is die nuweling 'iemand wat 
gehoorsaam', wat aan 'n 'geron' (Slawies, starets = oue) as persoonlike 
geestelike leidsman en biegvader streng gehoorsaamheid verskuldig is. 
 

2. Die kleding met die Klein Skima (Grieks, s'chima =leefwyse) is die 
uiteindelike opneming in die monnikestand deur 'n wydingsgebed van die 
hegoumen(a) (owerste), waar die Evangelieboek op die hoof gelê word van 
die monnik of moniale (vroulike monnik) wat gewy word. Dié word, ná die 
afknip in kruisvorm van van die kophare, geklee met die mandia (mantel), 
die paramandia (skapulier met 'n afbeelding van die Kruis) en die klobuk 
(hoofbedekking met sluier). 
 

3. Net enkele monnike wat geskik geblyk het, ontvang na baie jare van 
monniksap die Groot Skima of Engelskima. By die inkleding ontvang die 
monnik in plaas van die paramandia die analabon ('n vierhoekige doek met 
'n Kruis, wat die hele monniksgewaad toedraai en bymekaar hou en in 
plaas van die klobuk die kukulion (mussie), wat die kop en skouers bedek 
en vyf kruise op het. In die tekste van die inkleding met die mantel word 
gepraat oor die gewaad van vreugde, die kleed van die ongeskondenheid en 
heilige lewenswandel van die Groot of Engelskima. Ook hier word voor 
die inkleding deur die hegoumen 'n plegtige wydingsgebed uitgespreek en 
in kruisvorm van die kophare afgeknip. 
 
 Terwyl die eerste graad van kleding nie 'n gelofte omvat nie, 
beloof 'n mens by die ander grade om met Gods hulp die Groot en 
Engelskima na te streef, en dit vrywillig, lewenslank, in selfverloëning, 
matigheid en gehoorsaamheid te doen. Deur 'n "Ja, met Gods hulp" word 
bekragtig dat jy lewenslank aan dié gelofte wil vashou. Die lewe van die 
monnik word dikwels aangedui as die 'engellewe' (bios angelikos) in 
navolging van die Apostels, wat alles verlaat het om die Heer te kon volg. 
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114. Wat is en beteken die monnikedom vir die 
Ortodokse Kerk? 

 
'n Monnik is 'n Christen wat uit verlange na en liefde vir God uiterlik en 
innerlik afstand doen van die wêreld om hom in armoede, suiwerheid en 
gehoorsaamheid sonder belemmering aan die gebed te wy en so 'n eensame 
(monachos) te word. Die losmaak van die wêreld van monnike is egter nie 
'n vlug van die wêreld nie. Die wêreld as sodanig word nie as sleg beskou, 
soos in die dualistiese ketterye (bv. by die Messaliane) nie. Dit is en bly 'n 
goeie skepping van God, waarvan die mens met danksegging mag geniet, 
solank dit hom nie tot selfsug en die vergeet van God verlei nie. Die 
betekenis en doel van die wêreldversaking is egter die losmaak van alle 
boeie en bande wat in die pad staan van die radikale volg van Christus. Al 
by die groot woestynvader Antonius die Grote (ongeveer in 300) en later 
telkens weer, het die evangelieperikoop oor die ryk jong man (Mt. 19:16-
26) 'n beslissende rol gespeel by die opneem van die monastiese pad. 
Hierdie pad lei nie na 'n lewe in geborge sekerheid nie, maar tot 'n 
lewenslange stryd teen demone, onsuiwer gedagtes en inbeeldinge en 
hoogmoed. Daarby beleef die monnik sowel wonderbare ervaringe van 
genade en die nabyheid van God as tye van ontsettende Godverlatenheid en 
skynbaar vrugtelose inspanning. Sulke tye van dorheid en innerlike 
onvrugbaarheid is vir baie monnike tye waarin hulle hulle nog sterker toelê 
op askese en gebed. Dit kan slegs oorwin word deurdat die monnik hom 
nie laat weerhou van die altyd-durende gebed nie. Want dit is die eintlike 
taak van die monastiese bestaan: ononderbroke gebed, na aanleiding van 
die woorde van die Apostel: "Bid sonder ophou." (1 Thes. 5:17) 
 
 Die monastiese gebed bestaan in wese uit twee onderdele: enersyds 
die so volledig moontlik uitvoer van die kerklike gebed (Vespers, 
Apodipnon, Mesoniktikon, Orthros, Liturgie, Priem, Terts, Sext, Noon); 
andersyds die persoonlike gebed om God se barmhartigheid vir jouself en 
die wêreld. Laasgenoemde geskied veral in die so ononderbroke moontlik 
bid van die 'Jesus-gebed', die herhaal van die woorde: "Here Jesus Christus, 
ontferm U oor ons (my, almal)" (Kyrie Jesou Christe, eleison!) By monnike 
kan die Jesus-gebed 'n gebed van die hart word wat hulle nooit weer verlaat 
nie, waar hulle ookal is en wat hulle ookal doen. Die beoefening van die 
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Jesus-gebed en die so volledig moontlik uitvoer van die kerkdienste is die 
spesiale bydrae van die monnikedom vir die Kerk en die wêreld. 
 
 Die vorms van die monnikedom is ook in die Ooste verskillend, 
afhanklik van hul ontstaan en ontwikkeling. 
 
 Algemeen word Antonius die Grote (dood in 356) as die eerste 
monnikevader beskou, hoewel daar voor en saam met hom al monnike was. 
Hy het die bekende anachorete-nedersetting in Thebais (Egipte) 
gegrondves. Die anachorete (uitgewekenes) of erimiete (woestynbewoners) 
het daar alleen of groepsgewys in individuele askese en in gehoorsaamheid 
aan 'n abbas, hul geestelike vader, geleef. Die veelvuldige ontstaan van 
hierdie anachoretevestigings het saamgeval met die ommekeer onder 
Konstantyn, toe deur die Christen word van keiser Konstantyn die 
bereidheid om 'n martelaar te word vir die geloof nie meer nodig was nie 
en baie opportuniste aan die Kerk begin behoort het, sodat die streng 
Christelike etiek al hoe meer verwater is. In die kringe van hierdie 
anachorete het die 'Spreuke van die Vaders' ontstaan ('Apofthegmata 
patrum' of 'Paterikon'). 110) 
 
 Die Kopt, Pachomios, (dood in 346) het 'n iewat later, ongeveer in 
320, in Tabennissi aan die Nyl die eerste eintlike klooster (Grieks, 
monasterion) onder die leiding van 'n ab met 'n vasgestelde reël en 'n muur 
om die nedersetting, wat die 'koinobion' (d.w.s. die gemeenskaplike lewe) 
teen die binnedringende wêreld beskerm, gestig. Die koinobietedom het tot 
stand gekom deurdat baie nog ongevormde monnike 'n toevlug in die 
woestyn gesoek het en nie opgewasse was teen die eise wat die anachorese 
gestel het nie. 
 
 Byna terselfdertyd as in Egipte het ook in Oos- en Wes-Sirië 
anachorete- en koinobietevestigings ontstaan, en 'n iewat later ook in 
Palestina en Klein-Asië. Vanuit Sirië het ook bepaalde afsonderlike vorms 
van die monnikedom versprei. Die ketterse Messaliane of Euchiete 
(bidders), wat sedert 350 bekend is en deur sinodes en biskoppe bestry is 
vanweë hul materialistiese dualisme, het gekom uit Mesopotamië. Hulle 
het voortdurende gebed geleer met die doel om die bose demone te verdryf 
wat sedert die sondeval van nature in mense woon. Hulle het veragting 
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gehad vir vir werke en vir kerklike misteries en dienste, sowel as vir alle 
materie. Hierdie dualistiese kettery het 'n tydlank 'n groot gevaar ingehou 
vir die Ortodokse monnikedom. Die akoimiete (slapeloses) het 
voortdurende gebed oorgeneem en dit in kerklike vorms gegiet. Uit Sirië 
het saam met die Messaliane en akomiete ook telkens weer vagantes 
(rondswerwendes) gekom wat nêrens tuishoort hul askese gemaak het. Die 
vagantedom is uiteindelik deur die Kerk verbied, omdat dit te veel 
aanleiding gegee het tot kettery en allerlei eienaardighede. Op die Vierde 
Ekumeniese Konsilie van Chalcedon in 451 het die Kerk die monnikedom 
onder toesig van die biskoppe gestel. 
 
 Die mees opvallende vorm van monnikedom van Siriese herkoms, 
wat vanaf die middel van die vyfde eeu in die Ooste vesprei het, het 
bekendheid gekry deur Simeon die Stiliet (dood in 459), wat dertig jaar 
lank in die buurt van Antiochië op 'n pillaar onder die vrye hemel geleef 
het en aan baie mense wat om raad gevra het, aanwysings en hulp gegee 
het. Terwyl die stiliete (suilheiliges) 'n verbygaande verskynsel was, was 
daar in die hele geskiedenis van die monnikedom hermiete (of kluisenaars 
= ingeslotenes), d.w.s. monnike wat – meestal vir 'n bepaalde tyd – hul sel 
nie verlaat het nie en enige kontak met die buitewêreld verbreek het om hul 
volle aandag op God te kan rig. Reeds Antonius die Grote het homself 'n 
tydlank in 'n graf opgesluit voordat hy hom in die woestyn aan leerlinge as 
abbas beskikbaar gestel het. Ook Simeon die Stiliet het, voor hy op die 
pilaar gaan lewe het, hom meermale gedurende die hele Vastyd as 
kluisenaar teruggetrek. Maar ook in die moderne tyd vind ons hierdie vorm 
van askese, bv. by Serafim van Sarov en baie ander Russiese staretse 
(Grieks, gerondas = ouvader), wat dikwels lang tye as kluisenaars geleef 
het, voor hulle as sielsorger en raadgewer vir novise en die Godsvolk 
opgetree het.  
 
 Die Klein-Asiaties-Griekse monnikedom het die koinobiete in 'n 
nouer binding met die Kerk en die teologie gebring. Reeds Basilius die 
Grote (dood in 379) het die monnike in sy koinobitiese reëls verplig om te 
studeer en deel te neem aan die godsdienstige lewe van die Kerk. 
Theodorus die Studiet (759-826) het hierdie inisiatief verder uitgewerk. In 
sy reëls het hy in besonderhede voorskrifte gegee vir die monastiese lewe 
in die gees van die koinobion van Basilius, waar hy aan die monnike 
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voorgeskryf het om die filosofie en die geskrifte van die Kerkvaders te 
bestudeer en hulle byeengebring het om gesamentlik die gebede van die 
dag- en naggetye in die kerk te bid. 
 
 Toe die monnik Athanasius in 963 op die heilige Berg Athos die 
eerste lawra (Grieks, laurion) stig en dit reeds na sewe jaar verander het in 
'n koinobion, het hy die Studieteklooster in Konstantinopel as voorbeeld 
geneem. Op Athos het toentertyd egter reeds eremiete (hesigaste, so 
genoem na aanleiding van die begrip 'hesichia' = rus, skou van God) geleef. 
Hulle het gebly in kellions (kluisenaarshutte of -grotte) en skite 
(nedersettings van kluisenaars). Hulle is nie verdryf deur die nuwe groot 
kloosters nie, wat hulle gou al in 'n sentrale bestuur (protaton) saamgevoeg 
het. In die 13de en 14de eeu het hulle so invloedryk geword dat in verskeie 
kloosters die sogenaamde 'idioritmiese' sisteem ingevoer is, waar die 
monnike insake woon en slaap volle vryheid gehad het, eiendom besit het 
en hul eie onderhoud voorsien het. In hierdie kloosters is die tegniek van 
die Jesus-gebed en die leer van die skou van die goddelike Lig as die 
belangrikste beoefen. In 'n derglike omgewing het ook die heilige 
Gregorius Palamas (1296-1359) geleef, wat vir die hesigasme met die 
daarby behorende gebedspraktyke en die leer van die skou van die 
goddelike Lig kerklike erkenning sou verkry. 
 
 In al hierdie vorms van die Oosterse monnikedom is die 
monastiese lewe nie 'n lewe in selfgenoegsaamheid en selfsugtige strewe 
na eie sieleheil nie, maar veeleer 'n lewe van selfoorgawe en diens, gelei 
deur die besef dat die wêreld net verander kan word as ons onsself laat 
verander, en dat dit nie sonder groot inspanning tot stand kan kom nie. 
 
Bybelse bronne: Mt. 8:19-21, Mt. 18:7-8, Mt. 19:11-12, 16-26, Mk. 1:12-
13, Mk. 2:35, Mk. 6:46, Mk. 9:29, 1 Thes. 5:17. 
 

115. In hoeverre is die monastiese spiritualiteit vir 
Ortodokses ook bepalend vir die spiritualiteit van 
die Christene in die wêreld? 

 
Die monnike was van oudsher af die leraars en voorbeelde van die Kerk en 
veral hul onderrig in die gebed en hul beoefening van die Jesus-gebed word 
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deur Ortodokse Christene in die wêreld as voorbeeld beskou. Daarom word 
die lewensbeskrywings van monnike 111), die Spreuke van die 
Woestynvaders 110) en die Philokalia (Liefde tot skoonheid, onderrig van 
die Vaders in die gebed) 112) ook deur gewone Christene vlytig gelees. En 
wat betref die gebedstye wat in die biskopskerke plaasvind en deur die 
monnike uitgewerk is: elke gemeente en baie individuele gelowiges 
probeer dit hou vir sover dit in hul situasie moontlik is. Die altyddurende 
gebed van die hart word ten slotte ook deur Christene in die wêreld 
nagestreef, omdat die gebod van die Apostel: "Bid sonder ophou!" immers 
vir alle Christene geld en 'n mens die vervulling daarvan nie aan die 
monnike kan oordra nie. 
 
 Nietemin is daar kenmerkende verskille tussen die monastiese 
spiritualiteit en die spiritualiteit van Ortodokse Christene in die wêreld, wat 
'n mens nie oor die hoof moet sien nie. Ten eerste is die gelowiges wat 
hulle nie van die wêreld losgemaak het nie, nog baie meer regstreeks as die 
monnike aangewese op die reëlmatige deelneem aan die amptelike kerklike 
gebed en die misteriedienste (bieg, goddelike Liturgie, Kommunie), as 
hulle geestelik wil groei en hulself nie in die druk van die wêreld wil 
verloor nie. Vervolgens is dit vir Christene in die wêreld nie moontlik om 
op dieselfde wyse as monnike die oplettendheid, geestelike nugterheid en 
reinheid van die gebed te beoefen nie. Hulle kan nie die beeldlose 
aanskouing van God verkry soos die hesigaste nie, maar moet daarmee 
tevrede wees om slegte gedagtes en afdwalings van die gebed op 'n afstand 
te hou en die gebed al hoe innerliker en al hoe meer te laat word. Ten slotte 
mag Christene in die wêreld, in teenstelling met die hesigaste, deur gebed 
nie die oë, ore en gevoel vir die wêreld sluit nie, maar moet dit hul 
voorberei om hul taak daar meer ooreenkomstig God se bedoelinge tot 
uitvoer te bring. 
 
Bybelse bronne: Hand. 2:42, Rom. 12:12, Fil. 4:6, 1 Tim. 2:1. 
 

116. Wat leer die Ortodokse Kerk ons oor die 
gebed? 

 
Elke gebed, ook die persoonlike, is in die Ortodokse Kerk die 
medevoltrekking en navolging van die gebed van Christus Jesus Self en Sy 
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Liggaam die Kerk, waarin die Heilige Gees saam met die gelowiges bid en 
die lede dit oor en weer vir mekaar opneem. Die Ortodokse gebed is 
daarom in die eerste plek dank en toewyding aan God, wat in Jesus 
Christus naby aan ons gekom het en ons Vader geword het. Ons hoor in die 
Evangelies oor Christus dat Hy die dissipels leer bid het en Self gebid het, 
ook aan die Kruis, toe Hy geroep het: "My God, My God, waarom het U 
My verlaat …" (Psalm 21[22]:2) en daardeur duidelik gemaak het dat die 
verlies van God se nabyheid die diepste en ergste nood is wat die mens op 
die weg van verlossing moet deurmaak. Die Kerk het van Christus dus nie 
net geleer om die Onse Vader te bid nie, maar ook die Psalms en dit van 
die begin af so opgevat dat sy in Christus haar eintlike Bidder gesien het en 
Sy Misteries as die mees innerlike kern van haar getuienisse bely het. So 
het die gebede van die kerklike gebedsdienste om hierdie kern van die 
Onse Vader en die Psalms gegroei, waar baie oorgeneem is van die 
voorskrifte van die sinagoge en die Joodse gebedspraktyke, waarin ook 
Jesus Christus Self geleef het. 
 
 Nuut teenoor die Jodedom is egter dat in die Kerk sy nie terug kan 
reik verby die Menswording van God in Jesus Christus, Sy Dood en Sy 
Opstanding en Hemelvaart nie, en dat alle gebede, ook dié wat aan die Ou 
Testament ontleen is, daardeur vir haar betrekking het op die heilsgebeure 
in Christus. Die gebed word daardeur 'n anamnese (herdenking) van die 
heilsgebeurtenisse in die Heer en tot verkondiging van Sy heerskappy, 
goedheid, skoonheid en mag. Tegelykertyd is die gebed egter steeds ook 
smeekbede, waar die gelowiges, wat nog nie volmaak maar altyd op pad is, 
in die steeds wederkerende uitroep "Kyrie eleison" (Here, ontferm U; 
Gospodi pomiloej) uitdrukking gee, nie net in die eerste plek aan hul 
ontelbare te vervulle wense nie, maar eenvoudig aan hul armoede en 
verlange na God se nabyheid, hulp en redding, soos die Heer gesê het: "As 
julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, 
want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan 
nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat 
julle Hom vra." (Mt. 6:7-8) 113) Daarom gaan dit vir Ortodokses by die 
voortsetting van die openbare kerklike gebed deur die persoonlike 
daaglikse gebed van die gelowiges elkeen op hul eie nie in die eerste plek 
om die uitstort van hul hart en al hul wense voor God nie, maar om die 
deurdenking van die kerklike gebed in dank, aanbidding, anamnese en bede 
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om redding vir jouself en ander, en ook om die betuiging van die 
heerskappy van die Kyrios Jesus Christus, dus uiteindelik om 'in Christus' 
te 'bly', sodat Hy in ons bly en ons vrug laat dra. (Joh. 15:4-5) 
 
 Dit gebeur aan die een kant deur vaste tye van gebed. Al vroeg was 
dit die gebruik in die Kerk dat die gelowiges God driemaal per dag loof 
met Psalms, gesange en gebede, en bowendien om middernag opstaan om 
te bid. Dit is die begin van ons Uregebede, waarvan die belangrikste dele al 
omstreeks 220 deur Hippolitus van Rome genoem word. Ook in hierdie tyd 
kan 'n mens van 'n Ortodokse Christen verwag dat hy daarna streef om 
minstens driemaal per dag 'n verkorte Uurgebed doen. 114)  
 
 Aan die ander kant kan 'n mens die 'in Christus bly' probeer 
verwerklik deur die beoefening van 'n so veel moontlike herhaling van die 
Jesus gebed: 
 

"Here Jesus Christus, (Seun van God,) ontferm U oor my (ons 
almal)." 

 
Hierdie gebed – en die variante daarvan – bestaan uit twee dele: eerstens 'n 
aanroep van die Heer deur die uitvoerige noem van Sy Naam as gedagtenis 
(anamnese) en aanbidding (proskinese); daarna die smeekbede in 'n so 
fundamentele vorm dat die ononderbroke herhaling sin het. Die 
hesigastiese monnikvaders het geleer dat die eerste deel saam met die 
inaseming gedoen word en die tweede deel met die uitaseming volgens die 
ritme van die hartslag. Maar as 'n mens jou daarop wil toelê, moet jy nie 
vergeet dat ware gebed nie 'n kwessie van tegniek is nie en dat die groot 
Ortodokse bidders soos Serafim van Sarov (dood in 1833) en Siloean van 
die Berg Athos (dood in 1938) , albei die voortdurende Jesus-gebed nie 
moeilik geleer het nie, maar dit as genadegeskenk van die Moeder van God 
ontvang het. Bowendien moet 'n mens besef dat dieselfde monnikvaders 
wat ander hierdie gebedstegnieke geleer het, daarby die dringende raad 
gegee het om derglike paaie nie sonder 'n ervare geestelike vader te 
bewandel nie. Dit is in elk geval raadsamer en meer ooreenkomstig die 
aard van die saak om, in plaas van uit te kyk vir gebedstegnieke, die 
Heilige Gees om hulp te vra en die gebed so dikwels en so innig moontlik 
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te herhaal as wat 'n mens kan. As God dan die genade gee dat dit in vlees 
en bloed oorgaan, gaan dit vanself met asem en hartslag gepaard. 
 
 By dit alles gaan dit egter uiteindelik om uitdrukking te gee aan die 
woorde van die Heer wat gesê het: "Bly in My, soos Ek in julle. Net soos 
die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so 
julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. 
Wie in My bly, en Ek in Hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle 
niks doen nie." (Joh. 15:4-5) 
 
 Tot hierdie 'bly in Christus', wat die opdrag aan die gelowiges is, 
behoort na Ortodokse opvatting, behalwe die deelneem aan die kerklike 
misteries, die gebedsdienste en die voortsetting daarvan in die persoonllike 
gebed, ook die reëlmatige lees van die Apostel en die Evangelie van die 
dag. Hierdie lesings dien nie net tot 'n diepere ontmoeting met die Woord 
van God nie, maar maak ons ook bewus van die verbondenheid met die 
Kerk, haar vaste en feeste. En hierdie verbondenheid het ons nodig sodat 
ons nie in die verleidings en verstrooiings van hierdie wêreld verlore raak 
nie. Want alleen deur verbind te wees met die Kerk, deur die hulp van die 
wederkerige voorbede daarin en deur die belofte wat vir haar gebed gegee 
is, kan ook ons gebed deel hê aan die belofte: 
 

"Bid, en vir julle sal gegee word;  ……….  As julle dan wat sleg is, 
weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal 
die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?" 

 
Bybelse bronne: Mt. 6:5-14, Mt. 7:7-11, Mt. 27:46, Lk. 5:16, Lk. 11:1-13, 
Lk. 18:1-8, Joh. 15:1-8, Lk. 16:23-28, Hand. 16:25, Rom. 8:15, 26-27, Kol. 
4:2-3. 
 
N.B. Die slot en hoogtepunt van die ektinia's (litanieë) is die 
'toewydingsfromule' wat toon hoe die gebed almal met mekaar verbind en 
almal en alles aan Christus onderwerp: 
 

"Terwyl ons ons alheilige, allersuiwerste, mees geseënde en 
glorieryke Vrou, die Theotokos en altydmaagd Maria en al die 
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Heiliges gedenk, vertrou ons onsself, mekaar en ons hele lewe toe 
aan Christus ons God: 
Aan U, o Heer." 

 
117. Die Gebed van die Here wat Jesus ons Heer Self 

aan Sy dissipels geleer het, neem by die gebed van 
die Ortodokse Kerk en haar gelowiges 'n 
vooraanstaande plek in. Wat beteken dit en 
waarvoor vra ons in dié gebed? 

 
Die Gebed van die Here is in die Ortodokse Kerk die ware eucharistiese 
tafelgebed waarin ons, voor ons in Kommunie liggaamlik en geestelik met 
die Heer verenig word, ons wense en ons verwagtings aan Sy wil en Sy 
belofte onderwerp. 
 
 Die aanroeping 'Vader' staan aan die begin van die gebed. Dat ons 
God Vader mag noem, is nie 'n vanselfsprekendheid nie; as Skepper is Hy 
ons Heer en Meester. Net in en met Christus kan ons onsself as Sy seuns en 
dogters beskou en Hom as ons Vader bely en liefhê. 
 
 Ons roep Hom aan as 'onse' Vader en betuig daarmee dat ons God 
slegs as vader kan hê as ons mekaar as broers en susters aanneem en saam 
met ons by die gebed betrek. 
 
 'Wat in die hemel is': Die hemel moet nie beskou word as 'n 
aardrykskundige of kosmiese plek nie, maar as aanduiding dat God in 'n 
ontoeganklike lig woon, d.w.s. in Sy wese gaan hy ons vermoeë om te ken 
en te ervaar oneindig te bowe (transendeer dit), en tog omgewe Hy ons 
sonder einde. 
 
 'Laat u Naam geheilig word': God is heilig. Ons vra egter in 
hierdie gebed om deel te kry aan Sy heiligheid, deurdat ons Hom met 
woorde en dade en ons hele wese prys en verheerlik en daardeur blyke gee 
dat ons Sy seuns en dogters is. 
 
 'Laat u koninkryk kom': Die ryk van God kom ook sonder ons 
toedoen. Dit is sy tot nou toe nog verborge, maar eendag openbare, 
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heerskappy en mag oor heel die skepping. Omdat God egter liefde is en Sy 
heerskappy 'n ryk van die liefde, neem Hy ons nie met geweld na ons heil 
nie, maar wil dat ons in vryheid tot die koms van Sy Ryk instem en 
daardeur deel aan Hom kry. Daarby moet ons besef dat ons hierdie Ryk 
nóg tot stand, nóg nader kan bring deur ons wil en werke. Ons kan slegs 
daarna verlang en daarom smeek en ons in ons syn en handelinge in 
boetedoening tot Hom wend. Dan kom dit na ons toe deur Sy genade in die 
misterie, sodat ons dit vind en aanskou en daarin medewerkers word van 
die goedheid van God. 
 
 'Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde': Die 
wil van God geskied ook sonder ons toedoen. Ons vra egter in dié gebed 
dat ons, soos die hemelse Heiliges en Magte van Engele, met vreugde, in 
geloof en vertroue kan instem tot God se wil en werke, ook wanneer ons 
Hom nie kan begryp nie en Hy ons deur lyding neem. Want deur die 
oorwinnende lyding van ons Heer Jesus Christus kry ook óns lyding 'n 
nuwe betekenis en waarde. 
 
 'Gee ons vandag ons daaglikse brood': As ons God die Vader, in 
die Naam van Jesus Christus, om brood vra, doen ons dit nie alleen en in 
die eerste plek om die daaglikse voedsel en kleding vir ons liggaam nie, 
maar allereers om die Brood van die Eucharistie, d.w.s. om die deelneem 
aan die alreine Liggaam en aan die kosbare Bloed van ons Heer. Dit is die 
brood 'vir die dag wat kom', soos die oorspronklike Griekse teks letterlik 
lui. Ons vra dus om vereniging met Christus, waarsonder ons nie in 
waarheid aan die lewe kan bly nie. In hierdie bede is egter ook alles 
inbegrepe wat vir ons, ons naaste en ons wêreld lewensnoodsaaklik en 
nuttig is. 
 
 'En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 
vergewe': Wat ons verkeerd gedoen het of teenoor God, ons medemens en 
onsself skuldig is, kan ons selde weer goedmaak. Dit bly bestaan as skuld 
en belas ons verhouding met God, die wêreld en onsself. Daarom moet ons 
God keer op keer op vergewing vra, sodat Hy die puin wegruim en ons vry 
maak van ons bewuste en onbewuste skulde. Veral voor ons die Tafel van 
die Here nader, is hierdie bede om vergewing noodsaaklik, sodat ons nie 
huigelaars blyk te wees vir wie die eet en drink tot veroordeling sou strek 
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nie. Ons kan egter geen vergewing verwag wanneer ons nie ook ons 
medemense vergewe wat hulle teenoor ons verkeerd gedoen het of aan ons 
skuldig is nie. In dié opsig is God onverbiddelik regverdig en sonder 
toegewendheid. 
 
 'En lei ons nie in versoeking nie': Die Latynse en Nederlandse (en 
ook Afrikaanse) vertaling van hierdie bede kom nie heeltemal ooreen met 
die passiewe woordkeuse in die Griekse teks nie: 'Laat ons nie in 
versoeking raak nie'. God Self versoek niemand nie, maar Hy laat toe dat 
ons deur die bose in en om ons heen versoek word en dat ons moet ly, 
sodat ons in onsself beproef en standvastig word. En tog mag ons, soos 
Christus Self in Getsémané , vra dat die lydingskelk by ons verby mag 
gaan as ons, soos Hy, bereid is om ons na die wil van God te skik. Deur 
hierdie bede sal ons weliswaar nie van alle versoekinge verskoon bly nie; 
ons is egter nie meer hulpeloos daaraan uitgelewer nie, omdat ons weet dat 
ons in God se hand is en omdat ook vir ons die belofte geld: "God is 
getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar 
hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan 
verdra." (1 Kor. 10:13)  
 
 'Maar verlos ons van die bose': Met hierdie bede smeek ons om 
meer as net 'n kortsondige bevryding van verleiding en nood. Ons smeek 
om ons bevryding uit die mag van die kwaad, van sonde en dood, soos wat 
dit vir ons deur die Dood, en Opstanding van Christus beloof is. Want 
hierdie bevryding begin al hier en nou werksaam word, ook al sal dit eers 
aan die einde van die dae volledig aan die lig kom. 
 
 'Amen' is 'n Hebreeuse uitdrukking van bevestiging: 'Dit is waar!' 
Dit betuig die geloof en die vertoue van hulle wat bid en maak tegelykertyd 
duidelik dat dit waarvoor gebid word, op die onwankelbare rots van die 
belofte en die Woord van God staan en daarom sonder vrees as waarheid 
erken kan word. By openbare gebede is dit die verantwoordelikheid van die 
hele Godsvolk om die 'Amen' uit te spreek; by misteries die 
verantwoordelikeheid van hulle wat die misterie ontvang. 
 
 'Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die 
heerlikheid: Vader Seun en Heilige Gees; nou en altyd en tot in ewigheid' 
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is vir Ortodokses 'n priesterlike ekfonese (uitroep), wat verval as die gebed 
deur iemand alleen op sy eie gebid word of as daar nie 'n priester aanwesig 
is nie. Want hier word die teenwoordigheid van God, soos in alle ekfonese 
van die selebrant in die kerkdienste, bindend en geldig verkondig en word 
ons gebed deur die verheerliking van die Drie-enige God tot in Sy 
teenwoordigheid opgehef. 
 
Bybelse bronne: Mt. 6:9-13, Lk. 11:2-4, Joh. 14:6. 
 
N.B. As inleiding tot die Onse Vader, wat volgens Ortodokse gebruik in die 
Liturgie deur die hele gemeente gesing word, of gesê word deur die 
waardigste lid van die gemeente, soms 'n kind, sê die selebrant: 
 

"En maak ons waardig, o Meester, om U, die hemelse God, met 
vrymoedigheid en sonder vrees vir veroordeling, te durf aanroep 
as Vader en te sê:  ….." 

 
118. Bestaan daar, behalwe die aanwysings vir bid 

op die regte manier, in die Ortodokse Kerk ook 
aanwysings vir optree op 'n regte en regverdige 
manier? 

 
Vir seker, en die Kerk kan haar daarby op die Here Self beroep wat, toe Hy 
gevra is om etiese onderrig te gee, verwys het na die Dekaloog (d.w.s. die 
Tien Gebooie) van die Ou Verbond: "Maar as jy in die lewe wil ingaan, 
onderhou die gebooie. Hy (die ryk jongman) vra Hom: Watter? en Jesus sê 
– dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel 
nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder; en: 
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself." (Mt. 19:17-18) 
 
Bybelse bronne: Ex. 20:12-14, Lev. 19:18. 
 

119. Dan is die onderhou van die gebooie van die Ou 
Testament ook vir Ortodokse Christene 
verpligtend? 

 



 163 

Nie sonder meer nie. Die gebooie van die Ou Testament is immers 
goddelike reg en Wet vir die volk van die Ou Verbond, Israel. Daarby is 
dit, aan die een kant, 'n deur plek en tyd bepaalde uitdrukking van die 
blywende woord en die wil van God, maar aan die ander kant 'n 
voorafbeelding van die vrye innerlike gehoorsaamheid van die Nuwe 
Verbond in Jesus Christus. Want Christus is die einde van die Wet; (Rom. 
10:4) in Hom is ons nie meer soos onmondiges onderworpe aan die Wet en 
die seën en die vloek daarvan nie, maar vrye kinders van God, aan wie 
weliswaar alles toegestaan is, maar vir wie nie alles heilsaam is nie, (1 Kor. 
6:12) en wat as lede van die Liggaam van Christus die wet van Christus 
vervul. Die wet van Christus is egter die liefde; soos wat Hy Hom vir ons 
uit liefde oorgelewer het, moet ook ons in liefde lewe. 
 
 Vandaar dat in Christus die blywende betekenis van die ou-
testamentiese Wet bestaan in die dubbele gebod van die liefde, soos wat Hy 
vir die fariseër gesê het wat Hom gevra het: "Meester, wat is die groot 
gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê 
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die 
eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en 
die profete." (Mt. 22:36-40) 
 
 Hierdie gesigspunt is ook gewortel in die Jodedom; Jesus het die 
Wet nie op 'n heel nuwe manier uitgelê nie. Wat egter nuut is, is die 
absoluutheid en die algemeenheid van die geëiste liefde. 
 
Bybelse bronne: 1 Petr. 1:25, 2 Kor. 3:4-18, Rom. 10:4, Gal. 3:23-5:6, 1 
Kor. 6:12-20, 1 Tim. 1:5, Joh. 13:34-35, Mt. 22:34-40, Mt. 5:43-48, Mt. 
15:21-28, Hand. 10:28. 
 

120. Daardeur is die Dekaloog van die Ou 
Testament nie sonder meer vir Ortodokse 
Christene weggeneem nie, maar dit verskyn, as 
voorafbeeldende aanduiding van die gebod van die 
liefde, in 'n nuwe lig. Wat het die afsonderlike 
gebooie van die Dekaloog, in daardie lig beskou, vir 
ons te sê? 
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Die oorweging van die Tien Gebooie word in die Ortodokse Kerk deur baie 
gelowiges gebruik as voorbereiding vir die bieg, omdat dit 'n nadere 
aanduiding gee van wat die Gebod beteken om God, jou naaste en jouself 
op die regte manier lief te hê. Die volgende uitleg kan daarom ook ter 
voorbereiding op die bieg gelees word: 
 
Eerste gebod: 
 
"Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei 
het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie." (Ex. 20:2-3, Deut. 
5:6-7) 
 
Voor God iets van ons eis, skenk Hy Hom aan ons; voor Hy ons die Wet 
oplê, gee Hy ons die Evangelie (die Blye Boodskap) van Sy liefde vir ons. 
Nie net Israel het Hy uit die slawehuis gelei nie; ook ons het Hy in Jesus 
Christus uit die slawerny van sonde en dood bevry. Daarom geld ook vir 
ons die gebod om geen ander gode te hê behalwe Hy nie. Die vreemde 
gode wat ons deesdae voortdurend navolg, is nie net ideologieë en 
wensdrome van allerlei aard nie, maar ook verslaafdhede, hartstogte en 
angste; kortweg: alles wat ons hart gevange neem en ons verhinder om ons 
geheel en al aan God toe te wy. 
 
Bybelse bronne: Joh. 3:16-17, 1 Kor. 10:1-7. 
 
Tweede gebod: 
 
"Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in 
die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder 
die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie; want 
Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders 
besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde gelsag van die wat 
My haat; en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet 
en my gebooie onderhou." (Ex. 20:4-6, Deut. 5:8-10) 
 

Hier word die stryd nie net aangeknoop teen afgodsbeelde (idole) 
van hout en klip nie, maar teen elke poging van mense om 'n greep te kry 
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op die werklikheid van die lewe. Ook ideologieë, toekomsverwagtings, 
wetenskap, filosofieë, ja selfs die teologie, kan pogings van so 'n aard wees 
as dit moet dien om die werklikheid aan die mens ondergeskik te maak. 
Ons ervaar deesdae duideliker as ooit dat veral en eerstens kinders en 
komende geslagte daaronder moet ly, omdat hulle wêreld op dié manier 
verwoes en onbewoonbaar gemaak word. Dié gebod bevat egter ook na 
Ortodokse opvatting, in die mees radikale sin daarvan, geen absolute 
verbod om afbeeldings te maak nie. Sonder afbeeldings in werke, woord, 
gedagtes en drome kan ons in hierdie wêreld nie leef nie. 115) Sonder 
afbeeldings sou 'n mens moet afsien van alle fantasie en kreatiwiteit. Jesus 
Christus Self het in beelde en gelykenisse die volk onderrig en Homself as 
beeld van die Vader en van die nuwe mens (die tweede Adam) voorgestel. 
Hy het ons die juiste gebruik van beelde geleer: deur dit op te vat as bloot 
afbeeldings (eikones) = ikone) en gelykenisse wat, as hulle deursigtig bly, 
deel gee aan die werklikheid soos 'n venster deel gee aan die lig. Dit gaan 
dus daarom om op te let dat ons beelde, voorstellings, gedagtes en drome 
hul deursigtigheid na God nie verloor nie.  
 
Bybelse bronne: Mk. 4:9-13, 33-34, Joh. 12:45, Joh. 14:9-10, Rom. 5:12-
21, 1 Kor. 13:12, 2 Kor. 3:12-18. 
 
Derde gebod: 
 
"Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die 
Here sal die een wat sy Naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie." 
(Ex. 20:7, Deut. 5:11) 
 
 Die misbruik van God se Naam geskied nie net deur te vloek of te 
vervloek in boosheid of onbesonnenheid nie, maar oral waar vroom geklets 
in kerke en teologie op die voorgrond geplaas word, of waar ons God vir 
ons eie doeleindes, ons behoefte aan erkenning en eer, ter bevordering van 
ons loopbaan, wil inspan. Maar ook elke afdwaling van die gedagte by 
gebed is 'n misbruik van God se Naam; want God eis ons heeltemal en 
onverdeeld vir Homself op. Die ergste straf vir hierdie misbruik van Sy 
Naam is dat God Hom dan aan ons onttrek, sodat ons praat en handel 
goddeloos word, soos wat destyds by baie fariseërs die geval was. 
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Bybelse bronne: Mt. 5:34-37, Jak. 3:1-12, Mt. 23:1-36. 
 
Vierde gebod: 
 
"Onderhou die sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God beveel het. 
Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die 
sabbat van die Here jou God; dan mag jy géén werk doen nie _ jy of jou 
seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou 
esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat 
jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink 
dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan 
uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitsgestrekte arm; daarom het die Here 
jou God jou beveel om die sabbatdag te hou." (Deut. 5:12-15), vgl. Ex. 
20:8-11) 
 
 Die rusdag was al in die Ou Verbond 'n dag van gedagtenis aan die 
voleinding van die skepping deur God en aan die heilshandelinge van God 
met Sy volk. Daarom het die eerste Christene die Opstandingsdag van die 
Heer, die dag na die Joodse sabbat, as rusdag van die nuwe volk van God, 
die Kerk, gevier. Onder keiser Konstantyn is dierdie dag, die dag van die 
Here (Gr. Kyriaki, Lat. Domenica) toe tot algemene vrye rusdag in die 
Romeinse ryk verhef. In die Ortodokse Kerk is daar nie met betrekking tot 
kerkgang 'n 'Sondagplig' soos vroeër in die Rooms-Katolieke Kerk nie. 
Maar hierdie dag word ook deur Ortodokses in die eerste plek gewy aan die 
gedenking van die verlossingswerk van God in Jesus Christus, aan gebed, 
die rus in God (hesigia = verskinking in God), maar ook aan werke van 
naasteliefde soos die besoek van siekes en eensames, en die versorging van 
grafte. Daarom word die gedagtenis aan die heilswerk van God elke 
Sondag gevier met die goddelike Liturgie, net soos op feesdae; want elke 
Sondag is vir Ortodokses 'n opstandingsdag; daarom word op Sondae ook 
nie gevas en nie gekniel nie. 'n Deur eie skuld wegbly van die viering van 
die Liturgie van die gemeente op Sondag, sy dit uit nalatigheid, gemaksug 
of die najaag van plesier, veroorsaak skade aan die geestelike groei van die 
geloof en van die liefde. Daarom span elke Ortodokse Christen hom of haar 
in om so dikwels hy of sy maar enigsins kan, die goddelike Liturgie op 
Son- en feesdae by te woon. 116) 
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 Maar ook die sabbat van die Ou Testament het in die Ortodokse 
Kerk die rang van rusdag nog in baie opsigte behou. Ook die Saterdag is, in 
teenstelling met Westerse gebruike, nie 'n vasdag nie. Selfs in die Groot 
Vas word die goddelike Liturgie op Saterdae gevier. Op die heilige en hoë 
Sabbatdag word Christus se rus vol belofte in die Graf plegtig herdenk en 
dit druk sy stempel op elke sabbat van die kerklike jaar: op Saterdag 
gedenk 'n mens die rustende oorledenes in 'n dodegedagtenis (Slawies, 
panichide; Grieks, parastasis), waar die kanon van die oorledenes in 
minstens 'n verkorte vorm gesing word. Die Ortodokse Kerk gedenk dan 
ook alle Martelare en sien uit na die dag wat aan die Volk van God die 
groot feesrus sal verleen. Daardeur het die Ortodokse Kerk dus nie die ou 
sabbat sonder meer afgeskaf nie, maar dit tree terug ten opsigte van die 
Dag van die Here, as voorafbeelding waarvan dit opgevat en opgeneem 
word. Deur die vier van Vespers op Saterdagaand, waarmee die sabbat 
afgesluit word en die Dag van die Here ingelui word, 117) en wat as dit 
enigsins moontlik is, gevier word as voorbereiding vir die Sondagliturgie, 
118) kry die Saterdagaand vir Ortodokse gelowiges 'n spesiale stempel. 
Hierdie aand word vry gehou van vermaaklikhede en maatskaplike 
tydverdrywe. Daarom word huwelike in die Ortodokse Kerk ook nie op 
Saterdag nie, maar op Sondagmiddag ingeseën. By ons, soos in baie 
Slawiese gemeentes, gaan die gelowiges op Saterdagaand bieg toe en bring 
die res van die aand deur in gebed, die lees van geestelike leesstof en die 
voorbereiding op Kommunie. In baie Ortodokse gesinne word die televisie 
nie op Saterdagaand aangesit nie. Dit gebeur alles sonder dat dit 
verpligtend is, maar in die besef dat die vier van die goddelike Liturgie nie 
'n saak is wat in die verbygaan kan gebeur nie, maar wat tyd vir 
voorbereiding en selfbesinning vereis.  
 
 Wat die ou-testamentiese gebod tot arbeidsrus op die sabbat betref, 
herinner dit ons ook daaraan dat rus en tyd om by jouself uit te kom vir 
elke mens iets waardevols is wat 'n mens nóg jouself nóg ander mag 
ontneem. Daarom is dit 'n misdaad om die arbeidsvermoeë van mense uit te 
buit, deur wie en onder watter ideologiese vlag dit dan ookal mag geskied. 
En ewegoed is dit sonde om jouself so in werk en die koorsagtige 
bedrywigheid van elke dag te verloor, dat daar vir die geestelike lewe nie 'n 
rustige oomblik meer oorbly nie. 
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Bybelse bronne: Hebr. 4:1-16. 
 
Vyfde gebod: 
 
"Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land 
wat die Here jou God aan jou gee." (Ex. 20:12, vgl. Deut. 5:16)  
 
 Ook hierdie gebod is in die Christelike opvatting uitgebrei en 
verdiep: nie net moet kinders hul ouers hoogag nie, maar ook ouers hul 
kinders. Nie net moet die volk die regering hoogag nie, maar ook die 
regering die volk. Nie net moet die jongeres die oueres hoogag nie, maar 
ook die oueres die jongeres. Want as die geslagte (generasies) wederkerig 
nie meer agting en liefde vir mekaar kan toon nie, maar mekaar nog net oor 
en weer verwerp en vir mekaar afsluit, gaan die lewe ten gronde in die land 
wat die Here ons gegee het.  
 
 Hierdie gebod is in die Kerk van oudsher af ook betrek op die 
verhouding van die afsonderlike individue tot diegene wat in openbare 
ampte verantwoordelik is vir die gemeenskaplike belang. (Rom. 13:1-7, 1 
Petr. 1:13-17) Daarby moet egter opgemerk word dat die gebod om jou aan 
die 'magte', of owerhede (d.w.s. hulle wat vir die gemeenskaplike belang 
verantwoordelik is) te 'onderwerp', sy grense vind in die woord van die 
Apostel Petrus, wat voor die Raad in burgerlike ongehoorsaamheid gepraat 
het: "Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. (Hand. 
5:29) Gehoorsaamheid aan die owerheid kan daarom, op die juiste manier 
opgevat, nooit 'n blinde, onkritiese gehoorsaamheid wees nie. 'n Volk wat 
'n misdadige owerheid blindelings gehoorsaam, word medeskuldig aan die 
misdrywe daarvan. Wie die oë sluit en ongeregtigheid, moord en roof duld, 
ook al gebeur dit in die naam van die volk, sal medeverantwoordelik 
daarvoor wees. Daar bestaan geen twyfel nie dat 'n mens deur niks te doen 
en die dinge hul loop te laat neem kan sondig. Waarskynlik sondig die 
meeste van ons meer deur dit wat ons versuim om te doen, wat ons nie sien 
nie en nie wil aanpak nie, as deur ons dade. Dit is iets wat 'n mens met 
betrekking tot al die gebooie voor oë moet hou. 
 
Bybelse bronne: Kol. 3:20-21, Ef. 6:1-4, 1Tim. 5:8. 
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Sesde gebod: 
 
"Jy mag nie doodslaan nie." (Ex. 20:13, Deut. 5:17) 
 

Elke doodmaak is moord, ook die dood van die vyand, ook die 
dood van die ongeborene, ook die dood van die eie lewe. Daar bestaan 
gevalle van noodweer wat die doodmaak nie verontskuldig nie, maar as 'n 
kleiner kwaad laat voorkom. Sulke gevalle is egter seldsamer as wat ons 
sou wou aanneem. Dit geld vir sowel individue as vir volke. In die begin 
van die Christendom moes soldate op baie plekke hul beroep opgee as 
hulle hulle wou laat doop. Later is aan hulle opgelê om bevele tot moord te 
weier. Daarom was daar in die derde en vierde eeu soveel soldatemartelare. 
Maar ook hier geld dat nie alleen hulle wat self doodmaak nie, maar ook 
hulle wat hulle nie teen die moord verset nie, tot verantwoording geroep sal 
word. Ja, selfs nog meer: in die Bergrede het die Heer duidelik gemaak dat 
nie net die dood met 'n wapen nie, maar dat ook selfs toorn en haat en dood 
met die tong moord is. Daardeur het Hy die gebod nie minder ernstig wou 
maak nie, maar het Hy inteendeel gestel dat 'n mens moor slegs kan 
teenstaan wanneer die haat en die toorn en die bose woorde ophou. Ons 
medeskuldig wees aan die baie verskriklike oorloë en volksmoorde in 
hierdie wêreld deur haat, toorn, bose woorde en liefdelose swyging kan nie 
ontken word nie. Dat ons nie vrede het nie, is die gevolg daarvan. Ons kan 
egter geen vrede tot stand bring as ons ons maatreëls of handelinge in 
toorn, haat en liefdeloosheid onderneem of by ons teenstanders, deur die 
liefdelose misbruik maak van ons gunstiger posisie, haat en onmagtige 
woede opwek nie. 
 
Bybelse bronne: Ps. 141(140):3, Mt. 5:21-22, Rom. 12:17-21, Jak. 3:3-18. 
 
Sewende gebod: 
 
"Jy mag nie egbreek nie." (Ex. 20:14, Deut. 5:18) 
 

Ook met betrekking tot hierdie gebod betuig die Bergrede dat die 
oortreding daarvan nie eers begin waar dit as voldonge feit sigbaar geword 
het nie. Alreeds 'n kyk, jou inlaat met 'n spel wat die ander tot voorwerp 
van onsuiwer wense maak, is daarom egbreuk. Want die eggemeenskap 
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vereis 'n vasbeslote vir-mekaar-bestaan en by-mekaar-wil-bly, ook al bring 
dit mee dat 'n mens dinge moet prysgee. Dit beteken nie dat die Ortodokse 
Christen wat in die wêreld leef, sy of haar seksualiteit moet onderdruk nie. 
Dit is nie iets slegs of op sigself onrein nie. Maar dit is ook nie 'n speelding 
of 'n middel tot selfverwesenliking of eie genot nie, maar die deur God 
geskenkte moontlikheid om jou aan die huweliksmaat in liefde so weg te 
gee en met hom of haar één te word, soos wat Christus Hom aan die Kerk 
geskenk het en daarmee in liefde één geword het. Alleen waar seksualiteit 
as 'n deel gesien word van die hele liggaamlike en geestelike gemeenskap 
in die huwelik, voldoen dit aan die doel daarvan en word dit daarteen 
beskerm om misbruik te word vir selfbevrediging. Want die onreine en 
demoniese aan misbruikte seksualiteit is dat die maat daardeur tot 'n 
voorwerp van eie bevrediging verlaag word. Waar dit gebeur, in die 
huwelik of buite die huwelik, is egbreuk in der waarheid reeds gepleeg, 
want die huweliksmaat is in sy of haar menslike waardigheid tekort 
gedoen. 
 
Bybelse bronne: Mt. 5:27-28,31-32, Mt. 19:3-11, Mk. 10:1-12, 1 Kor. 
6:15-20, 1 Kor. 7:1-17, Ef. 5:22-33. 
 
Agste gebod: 
 
"Jy mag nie steel nie." (Ex. 20:15, Deut.5:19) 
 

In die Ortodokse opvatting val onder steel ook: die ophoop van 
goedere wat nie nodig is vir lewensonderhoud nie, so ook hebsug, 
gierigheid en onbarmhartigheid teenoor die nood van die naaste. Hy wat 
die nood van 'n medemens nie tegemoetkom waar hy kan nie, het gesteel. 
In hierdie sin is ons, as burgers van die ryk nywerheidslande almal skuldig 
aan veelvuldige diefstal teenoor die armes van die Derde Wêreld. Reeds 
Basilius die Grote en Johannes Chrysostomos het geleer dat die 
gesamentlike kulturele en materiële goedere aan alle mense gesamentlik 
behoort. Daarom is dit sonde om mense hul regverdige loon of 'n 
regverdige prys te weerhou. Eweneens is maatskaplike vergrype sonde. 

 
Maar ook hier begin die sondige lewenshouding wat die menslike 

samelewing op groot skaal kan vernietig met alledaagse kleinighede: die 
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liefdelose, net-op-jouself-let sonder om rekening te hou met ander, die 
hartelose onverskilligheid teenoor vreemdes, die koue begerigheid as daar 
voordele te behaal is ten koste van ander. 'n Mens moet dié gebod dus ruim 
genoeg opvat: ook hy wat sy medemens nie met vrygewigheid en goedheid 
tegemoetkom nie, besteel hulle, al neem hy uiterlik niks van hulle af weg 
nie; hy beroof hulle van hul menslike waarde, wat hul kosbaarste besit is. 
 
Bybelse bronne: Mt. 6:19-20, Lk. 12:13-21, 33-34, Lk. 16:19-31, Hand. 
2:44-45, Hand. 4:32-37, Hand. 5:1-11, Ef. 4:28. 
 
Negende gebod: 
 
"Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie" (Ex. 2:16, Deut. 
5:20" 
 
 Om valse getuienis af te lê voor die gereg, wat tot die veroordeling 
van 'n onskuldige kan lei, staan na Ortodokse begrip vir elke leuen wat 
skade doen aan medemense. Maar dit gaan nie alleen en in die eerste plek 
daarom om sulke leuens te vermy nie, maar veeleer om met ons hele 
bestaan en wese aan die leuen te ontkom en waar te word. Want alleen op 
dié manier is ons in staat om ook in ons verhouding tot die naaste aan die 
waarheid te help ruimte gee. Want Christus is die Waarheid; as ons in Hom 
lewe, is ons verplig tot waarheid. 
 
 Dit word in ons werklikheid deur die manier waarop ons oor ons 
medemens praat. Nie alleen smaad en lastering is 'n Christen nie waardig 
nie, maar ook die praat oor die foute van ander mense en die onthulling van 
hul swakhede sonder noodsaak. Helaas kom ook hierdie 'tongsonde' baie in 
gemeentes voor en herken baie nie die erns daarvan nie. Hulle vergiftig 
egter die klimaat en vorm 'n groot hindernis vir die aandagtige, eensgesinde 
viering van die goddelike Liturgie. 
 
Bybelse bronne: Gen. 9:20-27, Hand. 5:1-11, Joh. 8:32, 44, Joh. 14:6, Joh. 
17:17, 19, 1 Kor. 13:6, Kol. 3:9-10, Ef. 4:25. 
 
Tiende gebod: 
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"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou 
begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat 
van jou naaste is nie." (Ex. 20:17, Deut. 5:21) 
 
 Hierdie gebod het reeds na die opvatting van die Ou Testament 
verskeie vlakke. Allereers is dit 'n verbod om jou onregmatig die besit van 
die naaste toe te eien. Verder word hierdie gebod egter al in die Ou 
Testament en in die Jodedom opgevat as 'n afsluitende samevatting, 
radikalisering en verinnerliking van die voorafgaande drie gebooie, wat dan 
in die Christelike opvatting van die Wet tot volle ontplooiing kom. Want 
die Kerk neem dié gebod nog dieper en meer fundamenteel op. Vir haar is 
die begeerte (epithemia) eenvoudig dié sonde, in die vorm van die 
hartstogtelike selfsug waarin die hele menslike bestaan verstrik is sedert 
die val van Adam. Alleen Christus kan ons daarvan verlos. In Hom is ons 
ook werklik ten opstigte van die begeerte dood, d.w.s. ons is nie meer 
daaraan oorgelewer nie. Ons ontvang in die Heilige Gees steeds opnuut die 
moontlikheid om toewyding in plaas van selfsug te beoefen. Daarom is ons 
geroepe om te stry teen alle hartstogte wat van ons 'n slaaf wil maak. 
 
 Hierdie stryd voer die monnikedom voor die oë van almal, deurdat 
die egte monnik hom innerlik en uiterlik losmaak van elke harststogtelike 
binding aan die wêreld en van elke strewe na wêreldse dinge en na mag. 
Maar nie net die monnike nie, veeleer elke Christen is na Ortodokse begrip 
daartoe geroep om sy vryheid van harstogte en begeertes in dade te bewys 
en te versterk. Dit bewerk die vas, wanneer dit nie net uiterlik geskied nie, 
maar as 'n daad van toewyding aan God. Eweneens die bewuste afstand 
neem van die dinge van hierdie wêreld, waardeur ons voorkom dat die 
sorge, angste, vreugdes en genietinge ons heeltemal in besit neem. Maar in 
die eerste plek kom die gebed, wat die 'in Christus bly' in die lewe van elke 
dag verwerklik. En as ons in die stryd teen die hartstogte en begeertes die 
onderspit delf, dan is dit nog noodsaakliker om tog verder te bid en te stry. 
Serafim van Sarov vertel in sy geestelike onderrig van " 'n anachoreet wat 
by die waterputte by die fontein 'n vrou ontmoet het met wie hy gesondig 
het. Maar na hy na sy sel teruggekeer het, het hy tog voortgegaan om as 
askeet te lewe, hoewel hy bewus was van die fout wat hy begaan het en 
ofskoon die duiwel hom van sy weg af probeer bring het deur hom 
wanhopig te maak oor sy sonde. Dit het God aan 'n Ouvader laat weet en 
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hom opdrag gegee om na die jong monnik te gaan en hom te loof vanweë 
sy oorwinning oor die duiwel." 119) Dit word later deur die starets uitgelê 
met die woorde: " 'n Mens moet geduld hê met jouself en jou eie foute 
verdra, soos wat 'n mens die foute van jou naaste verdra, maar sonder om 
in traagheid te verval en met die strewe om steeds beter te word. As ons te 
veel geëet het of in menslike swakheid iets betreurenswaardig gedoen het, 
moet ons ons nie ontstel nie en nie aan die kwaad 'n ander kwaad toevoeg 
nie, maar ons moet die innerlike vrede volledig bewaar en ons dapper 
inspan om weer orent te kom. Die deug is nie 'n peer wat 'n mens die een 
na die ander opeet nie." 120) 
 
Bybelse bronne: Mk. 4:19, Rom. 1:24, Rom. 6:4-14, Rom. 7:7-8, Rom. 
13:14, Gal. 5:1, 16, 24, Ef. 2:3, Ef. 4:22. 
 

121. Sou dit nie goed wees om in aansluiting hierop 
iets te sê oor die Ortodokse sienswyse insake die 
beginselverhouding tussen die Kerk en Israel, 
Christene en Jode nie? 

 
Die mededelings in die Evangelies dat die Raad en die Joodse volk die 
dood van Christus geëis het en ten slotte van die Romeine afgedwing het, 
het eeuelank vir baie as voorwendsel gedien om die Jode te haat, te 
belaster, te onderdruk, te vervolg en te vermoor. Kritieklose fanatici of 
onverskillige gelowiges het dit sonder teenspraak aanvaar. Daardeur is 
hulle mede-skuldig. Hulle het vergeet dat Jesus Christus Self nie alleen 
mens geword het uit die Maagd Maria nie, maar daardeur ook 'n Jood en 
dat die Moeder van God en al die Apostels van geboorte Jode was. Hulle 
het eweneens vergeet dat die Kerk die Patriarge van die Ou Testament as 
haar voorvaders reken en dat sy van die profete bely dat hulle deur die 
Heilige Gees gepraat het. 
 
 Sommiges wil graag teenwerp dat God, ná die Jode Jesus Christus 
as Messias verwerp het, Sy belofte van hulle af weggeneem het en aan die 
Nuwe Israel, die Kerk, geskenk het. Maar dit is nie so dat God Sy Verbond 
daarmee met Sy uitverkore volk verbreek het nie. Hoe sou ons op die 
beloftes van God kon bou en tegelykertyd aanneem dat Hy teenoor Israel 
Sy woord sou verbreek het? Daarom antwoord ook die Apostel Paulus op 
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die vraag of God Sy Volk verstoot het met die woorde: "Nee, stellig nie! 
…… God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie.  ….. 
Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar 
deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te 
maak. En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die 
rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie! 
……. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie 
moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten 
dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; 
en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit 
Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend; en dit is van my 
kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem." (Rom. 11:1-2, 
11-12, 25-27) 
 

Ons kan daaruit maar net één gevolgtrekking maak: Die Jode loop 
weliswaar hul eie pad, ver van ons kerklike gemeenskap, en ons moet dié 
pad respekteer. Maar tog behoort hulle vir ons aan die Kerk, omdat God 
hulle eendag met ons sal verenig en die Kerk immers nie 'n grootheid 
(kwantiteit) is wat deur ruimte en tyd beperk word nie. Daarom is hulle ook 
nou reeds ons broers en susters wat ons met agting en liefde tegemoet moet 
gaan. 121) 
 
Bybelse bronne: Rom. 9 tot en met hoofstuk 11. 
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V. DIE CHRISTELIKE VERWAGTING 
 
ONS BELY:  
 
 "Ek glo ….. in een Heer, Jesus Christus ….. , wat weer sal kom met 
heerlikheid om te oordeel die lewendes en die dooies; Wie se Koninkryk 
geen einde sal hê nie.  …….. Ek verwag die opstanding van die dooies en 
die lewe van die toekomstige ewigheid. Amen." 
 
 

122. In ons Geloofsbelydenis word van Jesus 
Christus gesê dat Hy weer sal kom om te oordeel 
die lewendes en die dooies. Wat beteken dit? 

 
Vir Ortodokses is God volkome liefde en wil Hy dat alle mense gered word 
en tot die kennis van die waarheid kom. (1 Tim. 2:4) Maar daar bestaan 
geen redding en geen Godskennis sonder die aflegging van goddeloosheid, 
liefdeloosheid, haat, boosheid en begeertes nie. Want wie verstrik is in 
boosheid en begeertes, kan God se lig nie in hulle opneem nie, het nie 'n 
orgaan daarvoor nie, is vir die lig nie deursigtig nie. Sy hart en sy wil moet 
eers gereinig word. Daarom bestaan daar ook geen barmhartigheid en 
genade sonder geregtigheid en oordeel nie. Die liefde is geregtigheid; 
genade is oordeel. Dit is 'n vuur wat reinig. Oor hierdie vuur praat die 
gelykenisse van die Heer in beeldspraak, waar van 'gehenna' (die hel) 
sprake is en waarvan die vuur nooit geblus word nie, of van die duisternis 
waarin daar 'n geween en gekners van tande sal wees, en waarheen diegene 
verstoot word wat deur hul dade teen die liefde vir God en die mens 
gesondig het. 
 
 Verder moet 'n mens hierdie gelykenisse van Jesus oor die oordeel 
en die straf goed begryp. Dit is eeuelank deur teoloë en leke in self-
geregtigheid en liefdeloosheid verkeerd uitgelê, naamlik asof ons nie net 
teenoor almal die vereiste liefde skuldig sou wees nie, maar ook asof die 
regter 'n hartelose juris of selfs 'n kleinsielige boekhouer sou wees wat 
sonder dieper insig in die situasie paragrawe van die wet sou toepas. Dit 
beteken egter om in selfgeregtigheid godslasterlik oor Christus te dink en te 
praat. Dit is veel meer 'n saak van jou duidelik voor oë stel dat die skeiding 
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waarom dit gaan by die oordeel, middeldeur ons almal sny. Want ons is 
almal die misdadigers wat dit verdien om in die duisternis gewerp te word, 
maar ook vir ons almal geld: "…. God is liefde.  …. Hierin is die liefde: nie 
dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun 
gestuur het as 'n versoening vir ons sondes." (1 Joh. 4:8-10) Dus is die 
oordeel van God verlossende liefde; dit is immers nie 'n toeval dat in die 
groot gelykenis van die laaste oordeel (Mt. 25. :31-46) die regter niemand 
anders is as Jesus Christus Self nie, Hy dus Wie se mensliewende gelaat 
die gelowiges ken. In Jesus Christus is geregtigheid en barmhartigheid, 
oordeel en genade dan nie twee verskillende dinge nie, maar één. Daarom 
hoef ons in Christus die oordeel nie te vrees nie. Dit sal aan ons openbaar 
hoe ons is, maar juis daardeur sal ons gered word, ook al is dit soos deur 
vuur heen. (1 Kor. 3:15) 
 
 Want die waarheid sal ons vry maak; ons kan dit nie ontwyk as ons 
by God kom nie. Ons kan ons egter nou al in Christus meer en meer 
daarvoor oopstel en daardeur die oordeel vooruitloop en met die ware lewe 
begin. (Joh. 5:24) Ons kan ons egter ook toesluit vir die liefde en die 
waarheid en so in 'n skynwerklikheid kom, waaruit ons ons met pyn moet 
laat terughaal deur die dood heen. Want oordeel beteken dood. Maar Jesus 
Christus het die dood oorwin. Daarom geld die woord van die Evangelis 
Johannes, wat ons in die anafora van die Chrysostoms-Liturgie keer op 
keer weer hoor: "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag 
gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." (Joh. 3:16) "Want", so vervolg die 
Evangelis, "God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te 
veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Hy wat in 
Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is reeds 
veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun 
van God nie. En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en 
die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was 
boos." (Joh. 3:17-19)  
 
 As Christus dus nie in die wêreld gestuur is om die wêreld te 
veroordeel nie, kom dit ook Sy Kerk nie toe om God se oordeel oor die 
gestorwenes vooraf vooruit te loop nie. Daarom hef die Ortodokse Kerk (in 
teenstelling met die Rooms-Katolieke Kerk) by die begrafnis van 'n mens 
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elke vloek op wat oor hom uitgespreek is, hetsy deur homself, hetsy deur 
ander (bv. die ouers)). Hierdie ophef van elke vloek in 'n plegtige 
absolusiegebed behoort daarom tot die begrafnisritus vir alle gelowiges, 
met die uitsondering van klein kindertjies. 122) 
 
 Daarmee hang saam dat die Ortodokse Kerk nie 'n vaevuur ken, 
waarin, na die dood, genoegdoening vir begane sondes gegee moet word 
nie. Sonder 'n vaevuur is ook aflate natuurlik inhoudloos: die Ortodokse 
Kerk ken daarom nie aflate nie. Sy bid egter vir alle gestorwenes dat hulle 
die rus en vrede van die Drie-enige God mag ingaan. Ooreenkomstig die 
woord van die Here aan die Kruis: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet 
nie wat hulle doen nie", (Lk. 23:34) beskou die Kerk haarself as 
voorbiddend vir alle mense, vriende sowel as vyande, gelowiges sowel as 
ongelowiges. Daarom het die jong Kerk in die tye van die 
Christenvervolgings ook altyd vir die heidense keisers gebid, ook as hulle 
haar vervolg het. Wat vir die lewendes geld, geld egter ook vir die dooies: 
die Kerk ken geen vyande vir wie sy nie sou moet bid nie. Daarvan getuig 
ook 'n woord van die starets Siloean, monnik van die berg Athos (dood in 
1938), in wie se nagelate werk staan: 123) "Daar is mense wat hul vyande en 
die vyande van die Kerk ondergang en foltering in die ewige vuur toewens. 
Hulle ken die liefde van God nie en daarom dink hulle so. Wie egter die 
liefde en deemoed van Christus het, ween en bid vir die hele wêreld. Hulle 
sê miskien: Hierdie of daardie persoon is 'n misdadiger en moet daarom in 
die ewige vuur brand. Maar ek vra jou: Gestel die Heer gee jou 'n plek in 
Sy Ryk en jy sien die ander vir jy die ewige foltering toegewens het in die 
helse vuur, sal jy dan geen medelye met hom hê nie, selfs al was hy 'n 
vyand van die Kerk? Of het jy 'n hart van klip? Maar in die Hemel is daar 
nie plek vir klippe nie. Daar het 'n mens deemoed nodig en die liefde van 
Christus, wat medelye het met almal." 
 
Bybelse bronne: 1 Tim. 2:4, Joh. 16:8-11, 1 Kor. 3:15, Mk. 9:43-44, Mt. 
8:12, Mt. 13:42,49-50, Mt. 18:21-35, Mt. 22:12, Mt. 24:51, Mt. 25:30, 31-
46, Lk. 13:28, 1 Joh. 4:8-10, 2 Kor. 5:10. 
 

123. Kan'n mens dus verwag dat die hel aan die 
einde van die tye leeg sal wees en dat alleen die 
dood en die duiwel self daarin sal agterbly? 
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Ons ken die raadsbesluite van God nie. Ons weet egter dat Christus aan die 
Kruis vir alle mense gesterf het, vir hulle wat naby Hom gestaan het en vir 
hulle wat hulle van Hom af wegdraai. Ons weet ook dat Hy lankmoedig is 
teenoor ondankbares en boses en dat dit Sy wil is dat alle mense gered 
word. Ons weet verder dat Sy wil nie kragteloos is, soos ons s'n, en wat 
dikwels moet wyk vir werklikhede van buite af nie. Aan die ander kant 
weet ons eweneens dat kwaad, onreinheid, begeerte en selfsug in Sy Ryk 
nie kan bestaan nie en dat geen onreine en selfsugtige Sy aangesig kan 
aanskou nie, tensy hy eers gereinig word deur die vuur van Sy liefde. Ons 
mag daarvoor smeek en verwag dat dit sal gebeur op grond van Sy belofte: 
"Bid, en vir julle sal gegee word; ……" (Lk. 11:9-13) Op hierdie wyse 
word ons, as kinders van God en ledemate van die Liggaam van Christus, 
bemiddelaars tussen God en mense wat ver van Hom af verwyderd is. 
Daarin word die Kerk, en in haar alle gelowiges, waardig gemaak om mee 
te werk aan die Ryk van God. 124) 
 
Bybelse bronne: 2 Kor. 5:14-15, Ef. 2:12-18, 1 Tim. 2:4, Ps. 135(134):6, 
Lk. 6:35, Lk. 11:9-13, Rom. 8:12-39, Rom. 11:32, Rom. 14:9-12, 1 Kor. 
3:9-17. 
 

124. Hoe en wanneer sal die Laaste Oordeel oor 
mense plaasvind? 

 
Die Heilige Skrif gee twee verskillende antwoorde op hierdie vraag. In die 
gelykenis van die ryk man en die arm Lasarus (Lk. 16:19-31) word daarvan 
uitgegaan dat elke siel regstreeks na die dood van 'n mens in die plek van 
rus of die plek van foltering kom. Hierdie veronderstelling kom ook tot 
uitdrukking in die kanons en gebed van die herdenking van die dooies van 
die Ortodokse Kerk. 'n Ander siening hoor ons egter in verskeie ander 
gelykenisse van die Heer, soos byvoorbeeld in die gelykenis van die 
onkruid tussen die koring (Mt. 13:36-43) of van die Laaste Oordeel, (Mt. 
25:31-46) maar ook in die gesprekke van die Heer oor die eindtyd. (Mk. 13 
en Mt.24) Hier word dit duidelik dat Jesus Christus Self aan die einde van 
die tye sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies, soos wat ons 
Geloofsbelydenis immers ook sê. 
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 Beide voorstellings sluit mekaar nie uit nie en is dan ook in die 
Kerk voortdurend naas mekaar oorgelewer. Want vanuit die perspektief 
van God se ewigheid val die individuele en die algemene oordeel saam. 
 
 Wat die voorstelling betref wat die laaste oordeel verbind met die 
wederkoms (parousie, tweede koms) van die Heer, gaan dit daar om 'n 
kosmiese gebeurtenis waar die goddelike heerskappy, waarheid en liefde 
vir die hele wêreld openbaar word en waar al die geheime kwaad, alle 
negatiwiteit en liefdeloosheid in die wêreld onthul sal word. Maar wanneer 
dit sal gebeur, is nie vir ons gegee om te weet nie, soos blyk uit die woorde 
van die Heer: "Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie 
die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader." (Mk. 13:32) 
Die Ortodokse Kerk het haar daarom nooit ingelaat met die bespiegelinge 
wat telkens weer in die loop van die tye probeer het om hierdie tydstip te 
bepaal nie. Want om meer te wil weet as die mensgeworde Seun van God 
Self, is nie net dwaas nie, maar ook aanmatigend. 
 
 Dieselfde geld met betrekking tot die vraag na die 'hoe' van die 
Laaste Oordeel. Daaroor praat die Heer in beskrywinge wat uitsluitlik ten 
doel het om ons daarop voor te berei dat moeilike tye met baie versoekings 
en verleidings dit sal voorafgaan en dat dit dringend nodig sal wees om te 
volhard met bid en waak: "Pas op, ….. want julle weet nie wanneer die tyd 
daar is nie." (Mk. 13:33) So ook die Apostel Paulus in sy eerste 
gemeentebrief: "Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie 
nodig dat aan julle geskryf word nie; want julle weet self baie goed dat die 
dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag." (1 Thes. 5:1-2) 
 
 Al hierdie uitsprake laat geen berekeninge toe nie, ook gee dit nie 
'n skema van die gebeurtenisse nie. Om dit op te wil stel, is tydmors en teen 
die woord en wil van God, wat nie toelaat dat in die kaarte van Sy 
wêreldheerskappy gekyk word nie. Dit moet vir ons voldoende wees om te 
weet dat ons die Regter wat dan sal kom om alles wat bedek is aan die lig 
te bring, sal herken as die Heer wat vir ons mens geword het en die dood 
op Hom geneem het. 
 
Bybelse bronne: Lk. 16:19-31, Mt. 13:36-43, Mt. 24:1-25:46, Mk. 13:1-37, 
Lk. 12:35-48, Lk. 21:5-36, 1 Thes. 4:13-5:11, 1 Petr. 5:8, 1 Kor. 15:21-28. 
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N.B. Die Kerk gedenk die Wederkoms van Christus in die middel van die 
nag met 'n troparion wat in die Vastyd in die Middernaggebed 
(Mesoniktikon) gesing word en in die Heilige Liturgie van die 
Voorafgewyde Gawes in Heilige en Groot Week: 125) 
 

"Kyk, die Bruidegom kom om middernag, en salig is die dienaar 
wat Hy wakend sal vind, maar onwaardig is hy wat hy ledig vind. 
My siel, wees dus waaksaam, sodat jy nie deur slaap oorval word, 
en daardeur die dood ten prooi val en van die Ryk uitgesluit word 
nie. Maar wees nugter en roep uit: Heilig, heilig, heilig is U, o 
God. 
Deur die Moeder van God, ontferm U oor ons." 

 
125. Behalwe die Wederkoms van Christus bely die 

Kerk ook die algemene opstanding van die dooies. 
Wat beteken dit? Is dit nie veeleer die siele wat 
ingaan in die hemelse rus nie? 

 
Ortodokses glo inderdaad dat liggaam en siel in die dood geskei word, 
waarna die liggaam tot stof verval en die siel, bevry en in die goddelike lig 
van die waarheid ondergedompel, opgeneem word in 'n plek van 
verkwikking en rus, en daar, saam met die Engele en die Heiliges die 
hemelse erediens voltrek. Of dit word van die lewe van die Heiliges geskei 
en onderwerp aan die foltering van van God verwyder te wees. Daarom 
sing die Kerk by die gedenking van die dooies in die kanon van die 
oorledenes as kontakion en ikos: 126) 
 

"Met u Heiliges laat rus, o Christus, die siel van u dienaars, waar 
geen smart of droefheid is nie, maar waar lewe is sonder einde. 

 
U alleen is die Onsterflike, en U het die mens geskep en geformeer. 
As sterweling het U ons uit die aarde gemaak, en U beveel ons om 
na die aarde terug te keer, soos wat U gespreek het: Jy is stof, en 
tot stof sal jy terugkeer. Dit is die lot van ons almal, en wenend 
sing ons: Halleluja." 
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By die Wederkoms van Christus word die siel egter weer verenig met sy 
verrese, vernieude en verheerlikte liggaam. Want eers dan kom die 
verlossing van Christus tot uiteindelike vervulling. En daaraan het die hele 
mens deel met siel, gees en liggaam, ja, ook die hele skeppping; en niks sal 
verlore gaan wat by ons hoort nie. Die liggaamlike behoort immers deur 
God se skeppingsdaad by ons. Dit is nie iets wat geringskat mag word nie. 
Die vyandskap teenoor die liggaam uit die laaste periode van die antieke 
wêreldbeskouing (Gnostisisme, Manichaeïsme) kon in die Ortodoksie nooit 
'n behoorlike vastrapplek kry nie.  
 
 Maar hoe die verrese liggaam daaruit sal sien as dit weer met die 
siel verenig, kan ons net in gelykenisse uitdruk, soos immers ook die 
Apostel Paulus gedoen het toe hy geskryf het: "Maar iemand sal sê: Hoe 
word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwase 
mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy 
saai – jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, 
byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam 
soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. …….  
So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, 
daar word opgewek in onverganklikheid; daar word gesaai in oneer, daar 
word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word 
opgewek in krag. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam 
word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam, en daar is 'n geestelike 
liggaam." (1 Kor. 15:35-38, 42-44) 
 
 Ook hier geld dus: "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor 
en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die 
wat Hom liefhet." (1 Kor. 2:9) 
 
Bybelse bronne: Gen. 3:19, Ps. 103(102):14, Ps. 104(103):29-30, Ps. 
146(145):4, Es. 37:1-14, Lk. 24:39, 1 Kor. 15:35-53, Kol. 1:18, 27, 1 Petr. 
1:23-24. 
 

126. Het hierdie geloof nie ook gevolge vir die 
omgang van die Christen met sy liggaam en die 
liggaamlike genietinge en behoeftes nie? Wat is die 
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houding van die Ortodokse Christen ten aansien 
van die liggaamlike dinge? 

 
Die Apostel Paulus skryf in 'n brief aan die gemeente in Korinthe: "Alles is 
my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles my geoorloof, maar ek sal 
my nie deur iets laat oorheers nie" (1 Kor. 6:12) en "Of weet julle nie dat 
julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van 
God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. 
Verheerlik God dan in julle liggaam." (1 Kor. 6:19-20) 
 
 Hierdie woorde is vir Ortodokses duidelike riglyne vir die omgang 
met die liggaam en alle liggaamlike dinge. Dit gee aan dat genieting en vas, 
vry wees en gebonde wees, slegs gerig moet wees op die doel van volkome 
toewyding aan God en aan die naaste. 
 
 Juis ook die vas het dus in die Ortodokse Kerk in beginsel niks te 
maak met 'n veragting van die liggaam en liggaamlike dinge nie, maar kom 
voort uit die strewe om die boeie van die genotsug van liggaam en siel te 
verbreek en vry te word vir 'n lewe van toewyding. Die boeie het ontwikkel 
deurdat ons ons handel en denke en al ons gewoontes daarop rig om in alle 
situasies in die lewe en in alle dinge die grootste moontlike benot te bereik. 
Daardeur word ons slawe van ons begeertes, verslaaf aan genot en 
selfbevrediging. Maar van hierdie verslawing moet ons ons bevry as ons in 
Christelike vryheid wil leef. Daarmee kan die vas ons help, en vanuit 
daardie standpunt spoor die Ortodokse Kerk haar gelowiges tot vas aan, nie 
net in vastye nie, maar ook in tye van persoonlike inkeer en vir die ontvang 
van Kommunie. Hierdie vas moet niks anders wees as 'n oefening in die 
Christelike vryheid nie; en verder loop die afsien van vleis eet nou al as 
teken die lewe in die komende Godsryk vooruit waar, soos Jesaja 11:6-9 
sê, die skepsels van God mekaar nie meer wederkerig sal opeet en vernietig 
nie. Daardeur is die Ortodokse vaste nie droefgeestig, gedwonge en wetlik 
nie, maar 'n deel van innerlike vryheid en iets wat jy doen om jou oop te 
stel vir geestelike ervarings. 
 
 Iemand wat dit nie anders as wetlik kan opvat nie en daardeur net 
verder en dieper in slawerny verval wat betref die dinge van hierdie wêreld, 
moet dit liewer nie doen nie, want hy gebruik dit verkeerd. Van 'n 
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soortgelyke misbruik het ook monnike en leke in die Ortodoksie nie altyd 
vry gebly nie, veral ook omdat 'n wesenlike geringskatting van alles 
liggaamlik-materiëel, en die beskouing dat dit demonies is, aan die einde 
van die antieke tydperk begin versprei het, en waardeur ook menige 
Christen hom laat aansteek het. Maar diegene wat dieper in die Christelike 
gebeds- en geesteservaringe binnegelei is, het ook voortdurend geleer en 
betuig dat dit by alle vaste en versakings van die genietinge van 
liggaamlike goedere nie gaan om die veragting van die goeie gawes van 
God se skepping nie, maar om te leer om dit goed en heilsaam te gebruik in 
die vryheid waartoe Christus ons vry gemaak het. 
 
Bybelse bronne: Gen. 1:28, Ps. 24(23):1, Mt. 6:16-18, 22-23, Mt. 12:1-8, 
Mk. 2:18-20, Lk. 2:6, Joh. 6:54, 63, 1 Kor. 3:16-17, 1 Kor. 6:12-20, 1 Kor. 
15:50, 2 Kor. 6:16-7:1, Gal. 5:1, 13, Fil. 3:3, 7-14. 
 

127. By die opstanding van die dooies bely ons in ons 
geloofsbelydenis ook die "Lewe van die toekomstige 
ewigheid". Wat word daarmee bedoel? 

 
Dit gaan om die verwagting van 'n volkome en onverganklike lewe in 'n 
vernieude skepping. Ons begryp tans beter as ooit te vore dat die menslike 
verslaafdheid aan genot en die menslike egoïsme ons wêreld na 'n kosmiese 
katastrofe dryf en dat nie alleen ons self deur ons sondes gedoem is om te 
sterf nie, maar ewegoed ook ons omgewing, ons aarde met haar bome en 
plante en diere, ja die hele skepping waarin en waarmee ons lewe. Die 
vernietiging daarvan, as gevolg van ons skuld, werk steeds verder deur. Dit 
sien ook dié mense deesdae in wat ver van die Christelike geloof af staan. 
Wat hulle egter nie weet en begryp nie, is dat ons 'n nuwe hemel en 'n 
nuwe aarde beloof is, 'n ewigheid (aeoon = wêreldperiode van onmeetlike 
duur), waarin dood en vernietiging nie meer sal heers nie. Wat hulle ook 
nie weet en glo nie, is dat die kosmos soos wat dit deur ons sondes saam 
met ons aan die dood oorgelewer word en daaraan deel het, net so ook in 
Christus deel sal hê aan ons vernuwing, sodat God Self – en nie ons nie – 
die uiteindelike vernietiging van ons wêreld en die hernieude skepping 
daarvan teweegbring. 
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 Dat hierdie aeoon, ons s'n, verbygaan en ons 'n nuwe, 
onverganklike aeoon van God verwag, was al in die laat Jodedom baie nou 
met die geloof aan die Messias verbonde. Dit was egter in die laat 
Jodedom, net soos in die vroeë Christendom, 'n troosryke, verheugende en 
aktiverende boodskap, en nie iets soos 'n verlammende, skrikwekkende 
tyding of net 'n vertroosting met 'n betere toekoms, soos wat dit vandag 
deur menige buitestaander opgevat word nie. Dit is immers die boodskap 
van die heerskappy van Christus, "wie se Koninkryk geen einde sal hê nie", 
omdat God Self by Sy volk wil woon. "En God sal al die trane van hulle oë 
af vee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en 
moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan." 
(Openb. 21:4) 
 
 Om hierdie ryk van die ware Lewe te laat kom, kan ons niks doen 
nie, behalwe om onsself innerlik te laat verander, sodat ons gereed en in 
staat sal wees om aan die Ryk deel te hê. Daarom lui die boodskap 
waarmee Jesus Christus Sy openbare werksaamheid op aarde begin het: 
"Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle 
en glo die evangelie." (Mk. 1:15) Hierdie boodskap geld ook vir ons in 
hierdie tyd. 
 
Bybelse bronne: Ps. 102(101):26-28, Jes. 24:16-20, Jes. 51:6, Jes. 65:17, 
Mk. 1:14-15, Mk. 14:25, Lk. 9:2, Lk. 10:32, Joh. 18:36, 1 Kor. 15:24, Rom. 
8:17-39, 1 Thes. 2:12, 2 Petr. 3:3-13, Openb. 21:7. 
 

128. Die Saligsprekinge praat oor wie die Ryk van 
God deelagtig sal word. Hoe word dit deur 
Ortodokses opgevat en uitgelê? 

 
Die Ortodokse Kerk het die Saligsprekinge soos in die Matthéüs-Evangelie 
weergegee, opgeneem in die Tipika ( = woorddiens, wat in die Vastyd of 
wanneer daar nie 'n priester teenwoordig is nie in plaas van die Liturgie 
gehou word). Volgens die gebruik van die Slawiese en daarmee verwante 
Westerse gemeentes word die Saligsprekinge ook in die goddelike Liturgie 
as Derde Antifoon gesing, wanneer die Evangelieboek tydens die Klein 
Intog deur die skip van die kerk gedra word. Daarmee word die koms van 
die Ryk van God simbolies verkondig aan die gelowige volk. Baie 
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gelowiges gebruik ook die oordenking van die Saligsprekinge as 
voorbereiding vir die bieg in plaas van die Tien Gebooie.  
 

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die 
koninkryk van die hemele. (Mt. 5:3) 

 
Hierdie saligspreking vind ons by Lukas in die wisselvorm: "Salig is julle, 
armes, want aan julle behoort die koninkryk van God." (Lk. 6:20) Daarby 
die wee-roep: "Maar wee julle, rykes, want julle het jul troos weg." (Lk. 
6:24)  
 
 By Lukas staan by al die saligsprekinge en wee-roepe die gedagte 
aan die vereffenende geregtigheid van God op die voorgrond, om hulle te 
troos wat nou ly onder 'n harde lot, en tewens om hulle te waarsku wat 
gewetenloos hul geluk uitbuit. 
 
 Matthéüs het die woorde van die Heer dieper begryp. As hy praat 
oor 'geestelik armes' of liewer 'armes van gees', gaan hy daarvan uit dat die 
Ryk van God nie eers begin aan die einde van die tye met 'n totale 
ommekeer nie, maar reeds nou en hier veborge aanwesig is; en dat dit 
moontlik is om in en deur die krag van hierdie Ryk te lewe. Dit word 
duidelik wanneer 'n mens jou herinner wat Jesus Christus later in die 
Matthéüs-Evangelie vir Sy dissipels sê: "Voorwaar Ek sê vir julle dat 'n ryk 
man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê 
Ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te 
gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sy 
dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word? 
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit 
onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. (Mt. 19:23-26) 
 
 Ons moet as ryk beskou nie net diegene wat materiële goedere in 
oorvloed besit nie, maar ewegoed hulle wat vryheid, ontwikkeling, 
skoonheid, krag, gesondheid, geborgenheid, ens. geniet. Rykdom maak dit 
so moeilik om die Koninkryk van God in te gaan omdat dit 'n mens innerlik 
in besit neem, jou beheers en 'n slaaf maak, soos wat dit die ryk jong man 
(Mt. 19:16-22) 'n slaaf gemaak het, sodat hy nie 'n volgeling van die Heer 
kon word nie. 
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 Nie elkeen wat arm is, is egter bloot daardeur al innerlik vry nie, 
maar net hy wat hom nóg deur hebsug, nóg deur afguns, nóg deur sy 
gebrek en sorge laat opjaag, maar hom hou by die woorde van die Heer: 
"Moenie julle kwel oor jul lewe – wat julle sal eet en wat julle sal drink 
nie; of oor jul liggaam – wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as 
die voedsel en die liggaam as die klere nie?  ……  Maar soek eers die 
koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle 
bygevoeg word." (Mt. 6:25, 33) Om dit te begryp en daartoe in staat te 
wees, is die voordeel van armoede, wanneer dit innerlik aangeneem en nie 
uiterlik ondergaan word nie. Dit is daarom nie toevallig dat 'n mens in 
Ortodokse lande van oudsher af ook in die besonder kinders en geestelike 
invalides, soos ook alle onmondiges in die ruimste sin van die woord, 
onder 'armes van gees' gereken het nie. 
 
 Wat kinders betref het Christus Self immers gesê: "Voorwaar Ek sê 
vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle 
nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! (Mt. 18:3) En wat die 
geestelike invalides betref, hulle is in die ou Rusland deur die volk op die 
meeste plekke met eerbied en goedheid behandel, omdat mense bewus was 
van die belofte wat vir hulle gegeld het. Maar nie alleen dit nie. As 
voorbeelde van deemoed is hulle selfs nagevolg deur askete, wat as 'dwase 
om Christus' wil' (jurodivi) as simbool daarvan afgesien het om gebruik te 
maak van hul rykdom van gees.  
 
 Dit beteken egter dat hierdie saligspreking nie net praat oor 'n 
omkering van die wêreldse verhoudinge in die hiernamaals nie, maar 
betuig veeleer dat net hy 'salig' (d.w.s. vol vreugde) en 'in die koninkryk 
van die hemele' (d.w.s. in God se nabyheid) kan lewe, wat vry is van die 
sorge en hartstogte wat mense aan hul besittings heg as hulle dit het, of 
hulle daarna verlang en daarvan droom as hulle dit nie het nie. 
 
Bybelse bronne: Mt.18:1-5, Mt. 19:13-15, Mt. 16:26, Lk. 12:13-21, Lk. 
16:19-21. 
 
 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. (Mt. 5:4) 
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In die Lukas-Evangelie lui dit: "Salig is julle wat nou ween, want julle sal 
lag" (Lk. 6:21) en "Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween". 
(Lk. 6:25) 
 
 Ook hier gaan dit nie om maar net 'n omkering van wêreldse 
verhoudings nie, en ook kan elke droefheid as sodanig nie aanspraak maak 
op troos in die Ryk van God nie. Die Apostel Paulus sê immers: "Want die 
droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot 
redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood." (1 Kor. 7:10) 
En die Heilige Serafim van Sarov sê as kommentaar: "Om die innerlike 
vrede te bewaar, moet 'n mens treurigheid vermy en daarna strewe om altyd 
'n blymoedige gees te behou." 127) Dit beteken dus nie dat droefheid as 
sodanig nagestreef moet word en 'salig' geprys word nie, maar slegs 
daardie droefheid wat lei tot bekering as toewending na God en die ween 
van berou voor God. Hierdie ween voor God geld in die Ortodokse Kerk as 
'n besondere genade; ja, aan trane van bekering skryf verskeie Ouvaders 'n 
byna sakramentele betekenis toe. Ook in die boetekanons en boetegebede 
word keer op keer om die gawe van trane gesmeek, soos byvoorbeeld in 
die kanon van die sondares Maria van Egipte, waarin gesê word: 128) 
 

"Om die gloed van die hartstogte te blus, het jy voortdurend strome 
van trane gestort uit 'n brandende siel. Verleen ook my, jou 
dienaar, die genade daarvan."  

 
 En in die Kanon van die Heilige Andreas van Kreta word in die 
tweede ode gesê: 129) 
 

"Ek het geen trane nie en ek voel geen smart nie en ek kom nie tot 
berou nie, Verlosser, tensy U dit aan my skenk as God." 

 
 En ten slotte in die Kommuniegebede: 130) 
 

"Skenk my, Christus, strome van trane om alle vlekke van my hart 
af te was, sodat ek met 'n gereinigde gewete in geloof en eerbied 
mag naderkom, Meester, om u goddelike Gawes te ontvang." 
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Dit is dus nie bloot droefheid op sigself wat die trane en die verdriet so 
waardevol maak in die oë van God nie, maar veeleer die deemoed en die 
bekering wat daardeur tot uiting kom. 
 
Bybelse bronne: 2 Kor. 7:8-11, Mt. 26:75, Lk. 15:17-24, Jak. 4:6, 1 Petr. 
5:5. 
 
 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. 
 
In hierdie wêreld vind 'n mens dat iemand eers opgewasse teen die lewe is 
as hy weet hoe om sy wil af te dwing. Die sagmoediges is egter hulle wat 
dit nie regkry nie of daarvan afstand doen. Dit is hulle wat ander nie met 
streng maatstawwe meet nie, maar dit alleen op hulself toepas. Dit is hulle 
wat hulle laat uitbuit en altyd die stommerikke is. Hulle sal die aarde 
beërwe omdat net hulle in staat is om geweldloos met ander saam te leef. 
Net hulle volg die Heer na, wat van Homself kon sê: "Ek is nederig en 
sagmoedig van hart." (Mt. 11:29)  
 
 Dit is 'n duidelike voorbeeld wat vir al die Saligsprekinge geld, dat 
hulle die hoorders wys op die weg van die navolging van Christus, omdat 
Hy as die nuwe Mens, die tweede Adam, die Geseënde is, wat die volheid 
besit van alles wat ons nodig het. 
 
Bybelse bronne: Ps. 37(36):11, Mt. 7:1-5, Mt. 11:29, Mt. 21:5, 9, Gal. 6:1-
2, Tit. 3:2. 
 
 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal 
versadig word.  
 
By Lukas lees ons: "Salig is julle wat nou honger het, want julle sal 
versadig word." (Lk. 6:21) "Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly." 
(Lk.6:26)  
 
 Die teks in die Lukas-Evangelie gryp terug op die outestamentiese 
belofte uit Jesaja, waar oor die verloste gevangenes van Israel gesê word: 
"Hulle sal geen honger en geen dors hê nie." (Jes. 49:10) Die teks in die 
Matthéüs-Evangelie lei ons egter ook hier dieper. Dit prys nie bloot hulle 



 189 

salig wat honger is nie, maar hulle wat nie tevrede is met 'n slegs uiterlike 
versadiging van die maag nie; wat van God meer verwag: die versadiging 
van alle mense, nie net deur brood nie, maar deur God se teenwoordigheid 
en liefde vir alle mense. Want net hy wat deur sy honger daartoe gedryf 
word om God se goedheid vir almal af te smeek, is gereed vir die 
koninkryk waarin die Heer aan elkeen gee wat Hy beloof het, en selfs meer 
as wat hy sou kon verwag. 131) 
 
Bybelse bronne: Jes. 49:8-13, Mt. 4:2-4, Mt. 5:45, Mt. 20:1-16, Joh. 6:35. 
 
 Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid 
bewys word. (Mt. 5:7) 
 
Die barmhartiges is nie maar sommer hulle wat uit hul oorvloed ryklik 
aalmoese gee nie. Dit is veeleer hulle wat selfs gee as 'n mens skynbaar 
niks van hulle kan verwag nie, hetsy omdat hulle self gebrek ly, soos die 
arm weduwee wat haar laaste oortjie in die skatkis gegooi het, (Mk. 12:41-
42) hytsy omdat hulle gekwes en beledig is of gekul word. Barmhartig is 
hulle wat vergewe, welwillend en versoenend is, terwyl hulle eintlik reg is 
en hard sou kon wees. Hierdie barmhartigheid is egter nie 'n besonder 
lofwaardige deug nie, maar eenvoudig die voorwaarde – die enigste, maar 
onontkombare voorwaarde – waaronder die Heer ook aan ons 
barmhartigheid bewys en ons dit kan waag om ons sonder vrees na Hom te 
wend met die uitroep: 'Kyrie eleison'. Here, ontferm U.  
 
Bybelse bronne: Mt. 9:10-13, Mt. 18:23-35, Mk. 12:41-44, Lk. 6:32-38, Lk. 
10:25-37, Joh. 8:3-11, Jak. 2:13. 
 
 Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. (Mt. 5:8) 
 
"Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan 
wees as sneeu. …. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die 
binneste van my 'n vaste gees" (Ps. 51[50]:9, 12.) bid ons elke dag in die 
kerklike en in ons persoonlike gebede. Maar wat word met reinheid van 
hart bedoel? Reinheid van hart hou in dat 'n mens by alle doen en late jou 
laat lei deur 'n opregte liefde vir God en alle mense, sonder selfsugtige 
bygedagtes wat alleen maar eie gewin, eie eer of eie genot nastreef. Aan so 
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'n reinheid van hart word die sien van God beloof. Want 'n hart wat deur 
selfsug vertroebel word en homself as die belangrikste beskou, is nie 
deursigtig vir die Lig van God nie. 
 
 Maar hoe kom ons wat onrein harte het tot die reinheid wat God 
van ons eis? 
 
 Die perikoop oor die Voetwassing in die Johannes-Evangelie (Joh. 
13:1-15) herinner ons daaraan dat ons hierdie reinheid alleen kan kry deur 
in Christus te wees. Ook die Heer sê in Sy afskeidsrede in Johannes: "Ek is 
die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie 
vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak hy skoon, 
sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot 
julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle." (Joh. 15:1-4) Om 'in 
Christus te bly' beteken vir Ortodokses om in gebed te bly. Soos die Ab 
Hesichios van die Batos-klooster op Sinai sê in sy gebedsonderrig: "Wie sy 
hart wil reinig, vind 'n uitstekende steun in die voortdurende aanroep van 
die Naam van Jesus teen alle onsigbare vyande. Ons het daarmee self 
ervaring opgedoen. Kyk hoe hierdie ervaring ooreenstem met die getuienis 
van die Heilige Skrif: By die Profeet Sefánja word gesê dat Israel bereid 
moet wees om die Naam van die Here God aan te roep'. (Sef. 3:9) Die 
heilige Paulus sê: 'Bid sonder ophou.' (1 Thes. 5:17) Wat is waardevoller as 
gebed, waardeur ons alles wat goed is, kry? Dit reinig die hart, waarin God 
Hom aan elkeen wat glo, openbaar. Let egter op die woord van ons Heer: 
'Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel 
vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.' (Joh. 15:5) Wie al sy 
strewes rig op sy innerlike, dié is rein; en nie alleen rein nie: hy is in God 
versink, hy sien God, hy verkondig God, hy bid." 132) 
 
Bybelse bronne: Ps. 51(50):9, 12, Mt. 23.26, Mk. 7:14-23, Joh. 13:1-11, 
Joh. 15:1-8, Hand. 15:9, 2 Kor. 7:1, 1 Tim. 1:5. 
 
 Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem 
word. (Mt. 5:9) 
 
'n Vredemaker word 'n mens nie sonder meer deur 'optrede' vir vrede nie, 
en nog baie minder deur geweldadige handelinge teen andersdenkendes 
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nie. Want vrede kan 'n mens, in teenstelling met die rus van die graf, aan 
niemand opdring nie. 'n Mens kan vrede net deur liefde en toewyding 
oordra. Die Heilige Serafim van Sarov sê êrens: "Leef in vrede met jouself, 
dan sal duisende om jou heen gered word." 133) Tot hierdie innerlike vrede 
kom ons egter net wanneer ons ons dit laat skenk. In die afskeidsrede in die 
Johannes-Evangelie sê Jesus vir Sy dissipel: "Vrede laat Ek vir julle na, My 
vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat 
julle hart nie ontsteld word en bang wees nie." (Joh. 14:27) Ná Sy 
Opstanding begroet die Heer die wat aan Hom behoort met die gebruiklike 
Joodse vredesgroet "vrede vir julle" (sjalom leka). Hierdie vredesgroet het 
ook die Apostels oorgeneem en in Grieks vertaal; dit is in ons kerkdienste 
opgeneem as die seëngroet van die priester: "Vrede vir almal!" 
 
 Vir ons beteken dit dat om vrede te kan bewerk, ons ons moet laat 
opneem in die vrede wat ons in Jesus Christus tegemoet kom, want alleen 
Hy is 'n heerser en koning van vrede. Want elke vrede wat nie deur 
innerlike vrede gedra word nie, werk as onderdrukkende geweld en verdien 
die naam vrede nie. Want elke geweld roep teengeweld op. 'n Christen mag 
nie kwaad met kwaad vergeld nie. Onder bepaalde omstandighede moet hy 
geweld dus ondergaan. As die geweld egter deur die duld daarvan 
gestabiliseer word, sodat ander daarby die slagoffer word, word hy 
medeskuldig aan dié geweld as hy dit gemaksugtig en gevoelloos verdra 
terwyl hy iets daaraan sou kon doen. So 'n situasie kan gewetenswroegings 
veroorsaak wat 'n mens nie mag ontwyk nie. Dit is van belang om in so 'n 
geval met kennis van sake die kleinere kwaad te kies, waar die beskerming 
van die lewe en die vryheid van die swakkes voorrang moet kry. 
 
Bybelse bronne: Jes. 9:6, Jes. 53:5, Jer. 6:14, Joh. 14:27, Joh. 20:19, 21, 
26, Rom. 1:7, Rom. 5:1, Rom. 8:6, Rom. 14:17-19, Ef. 2:14, Hebr. 7:2, 17. 
 

Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want 
aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. 
 
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik 
allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en 
verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. (Mt. 5:10-12) 
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Daarop volg die sin: "want so het hulle die profete vervolg wat voor julle 
gewees het." (Mt. 5:12) 
 
 En die Evangelis Lukas sê: "Salig is julle wanneer die mense julle 
haat, en wanneer die mense julle verstoot en beledig en jul naam weggooi 
soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. Wees bly in 
daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want 
hul vaders het net so aan die profete gedoen. …. Wee julle wanneer al die 
mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse 
profete gedoen." (Lk. 6:22-23, 26) 
 
 'n Kommentaar op hierdie skrifgedeelte vind ons in die eerste brief 
van Petrus, waar gesê word: "Want dit is genade as iemand, ter wille van 
die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem 
is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as 
julle verdra wanneer julle goed doen en ly – dit is genade by God. Want 
hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n 
voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg; Hy wat geen 
sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; wat, 
toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig 
het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel." (1 Petr. 
2:19-23, vgl. Jes. 53:7, 9) En 'n entjie verder lees ons in dieselfde brief: 
"Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle 
wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; maar 
namate julle gemeenksap het aan die lyde van Christus, moet julle bly 
wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap 
kan jubel. As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle 
gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat 
hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy 
verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of 
kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. 
Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar 
God verheerlik in hierdie opsig." (1 Petr. 4:12-16) 
 
 
 Die Saligsprekinge wil ons dus ten slotte daaraan herinner dat dit 
ons uiteindelike doel is om aan Christus gelykvormig te word en sowel in 
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dood as in lewe deel aan Hom te kry, soos wat die Apostel dit stel: "Want 
julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 
Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopbenbaar word, dan sal julle ook 
saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word." (Kol. 3:3-4) 
 
Bybelse bronne: 1 Petr. 2:19-23, 1 Petr. 3:14, 1 Petr. 4:14, Mk. 12:1-12, 
Mk. 13:9-13, Joh. 16:2-4, Jak. 5:10. 
 
N.B. Na die Kommunie, terwyl die Kelk na die proskomidie teruggedra 
word, sing ons: 134) 
 

"Laat ons monde vol wees van u lof, o Heer, dat ons u heerlikheid 
mag besing; want U het ons waardig gemaak om deel te hê aan u 
heilige, goddelike, onsterflike en lewegewende Misteries. Bewaar 
ons in u heiligheid, sodat ons die hele dag u geregtigheid oordink. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!" 

 
 
 

CHRISTUS ONDER JULLE, DIE HOOP VAN DIE HEERLIKHEID! 
(Kol. 1:27) 
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OORSIG OOR DIE VERSPREIDING VAN DIE ORTODOKSE KERK 
 

Die Ortodokse Kerk is vertak in: 
 
 die Ekumeniese Patriargaat van Konstantinopel, die aartssetel 
 die Patriargaat van Alexandrië (Afrika) 
 die Patriargaat van Antiochië (Sirië, Libanon, Irak) 
 die Patriargaat van Jerusalem (Palestina) 
 die Patriargaat van Georgië (Grusinië) 
 die Patriargaat van Serwië (die ou Joego-Slawië) 
 die Patriargaat van Moskou (Rusland) 
 die Patriargaat van Roemenië 
 die Patriargaat van Bulgarye 
  die Aartsbisdom van Ciprus 
  die Kerk van Griekeland 
  die Kerk van Finland 
  die Kerk van Pole 
  die Kerk van Tjeggië en Slowenië 
 
Buiten hierdie Kerke is daar in die diaspora die volgende Kerke, wat nie 
deur alle bogenoemde Kerke in dieselfde mate as kanonies erken word nie: 

die Kerke in die buiteland van die Serwiërs, Russe, 
Roemene en Oekraïners, 
die autokefale Kerk in Amerika, 
die Macedoniese Kerk, 
die Japanse Kerk 

 
 
Biskoplike titels varieer plaaslik van Kerk tot Kerk: 
 
In die Griekse gebiede heet die biskoppe van bisdomme metropoliete. Baie 
min biskoppe is Aartsbiskoppe. 
 
In die Russiese gebiede is die titels meesal aan die persoon van die draer 
verbonde en vertoon dan die rangorde: biskop – aartsbiskop – metropoliet 
(in seldsame gevalle). 
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Die groter plaaslike Kerke het as voorsitter van die biskopssinode 'n 
patriarg. In beginsel is alle biskoppe gelyk; ook die patriarg, of ander eerste 
hiërarg, staan as voorsitter van die sinode nie daarbuite of daarbo nie. 
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Opmerkings 
 

1. Horologion (afkorting Hor) bls. 59 van die Nederlandse 
vertaling. 

2. Sergius Heitz, Das Gebet der Orthodoxen Kirche (Orologion 
und Oktoich), Düsseldorf 1981 (afk. Gebet), bls. 341 

3. Mt. 6:9-13, Liturgikon (afk. Lit) bls 88 van die Nederlandse 
vertaling. 

4. Lit. 52. 
5. Lit. 112. 
6. Hor. 20. 
7. Pentekostarion (afk. Pent) bls. 479 van die Nederlandse 

vertaling. 
8. Hor. 338. 
9. Hor. 236. 
10. Hor. 238. 
11. 10de doopkategese MPG (Migne)33, 673 A – 676A. 
12. Lit. 55 
13. Uit die derde ode van die Drie-eenheidskanon van Metrofanes 

van Smirna, op die Sondag van die Mirredraagsters, vgl. 
Kirchhoff-Schollmeyer, Osterjubel (afk. Osterjubel) 114. 

14. Hor. 19. 
15. Sinkretisme = vermenging van godsdienste of leerstellings. Die 

dwaalleraars wat die gemeentes van Galasië en Kolosse in 
onrus gebring het (vgl. Gal. 4:3, 9-10 en Kol 2:8, 20), het 
vermoedelik behoort aan 'n Joodse sinkretistiese groepering, 
d.w.s. aan 'n Jodedom waaraan naas Christelike, ook heidense 
elemente toegevoeg is.  

16. Die gnostici (= wetendes) in die Christelike gemeentes aan die 
einde van die eerste en in die tweede eeu het dualistiese 
geheimlere en mites om die goddelike geessiel uit die slawerny 
van liggaam en psige te verlos, versprei. Hierdie ketters 
(dwaalleraars) is deur die na-apostoliese kerklike skrywers 
bestry (b.v. deur Ignatius van Antiochië en Irenaeus van Lyon), 
aan wie ons ook die belangrikste inligting oor hul leerstellings 
te danke het, naas vondse in Egipte (Nag Hamadi) en 
oorgelewerde apokriewe Christelike geskrifte. Hul leerstellings 
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en mites het berus op 'n dualistiese (tweepolige) wêreldbeeld, 
waarin die wêreld 'n noodlottige vermenging is van goddelik-
goeie gees en demonies-bose materie. Dit erken dus die wêreld 
nie as 'n goeie skepping van God nie, maar sien daarin die 
werk van 'n 'demiourgos' (maker). Dit verwerp nie alleen 'n 
skeppende God nie, maar daarmee ook die Ou Testament. 
Christus is vir hulle 'n gesant van die verre, vreemde Liggod, 
en het Hom, as suiwer geestelike wese, slegs met 'n 
skynliggaam beklee (= doketisme). Dit ontken die opstanding 
van die dooies en verteenwoordig onder die dekmantel van die 
Christendom 'n leer van selfverlossing, waar Jesus Christus, as 
mistiese wese, slegs die aanleiding is vir die in die mens 
gevange goddelike bewussyn om homself te vind. 

 
Hierdie beweging van die 'gnostisisme' of van 'gnosis' – hoe 'n 
mens dit ookal noem –het in die 2de en 3de eeu gelei tot 
heftige besprekings in die Christelike gemeentes van die hele 
destydse bekende wêreld; veral Klein-Asië, Oos-Sirië en 
Alexandrië was sentra van gnostiese sektes. 'n Begin van die 
gnostisisme, wat 'n mens dikwels met 'pre-gnosis' aandui, vind 
'n mens egter al in die tyd van die Nuwe Testament, soos by 
die teenstanders van Paulus in Korinthe (vgl. 1 Kor. 2:1-4:8, 
15:12) of in die omgewing van die gemeentes waarvoor die 
briewe van Johannes bestem was (vgl. 1 Joh. 2:18, 4:1-6, 2 
Joh. 7-11), hoewel 'n gnostiese mite hier skynbaar nog nie 
werklik vorm gekry het nie. Of daar 'n gnostisisme bestaan het 
wat onafhanklik van die Christendom ontstaan het en sonder 
die invloed van die Christendom ontwikkel het, is by 
wetenskaplike ondersoek nog altyd omstrede; vgl. daarvoor die 
Forsschungbericht van Kurt Rudolph, Gnosis und 
Gnostizismus, in: Theologische Rundschau N.F. 1969v. 

17. 11de doopkategese MPG 33, 717 B – 720 A 
18. Triodion (afk. Triod) II 254 (Nederlandse vertaling). 
19. LXX is die aanduiding van die Griekse Ou-Testament wat deur 

die vroeg-Christelike Kerk gebruik is, die sg. "Septuaginta", 
d.w.s. die uitgawe van die 'sewentig', wat in die tweede eeu 
v.C. ontstaan het in die Hellenistiese Joodse diaspora. Die brief 
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van Aristeas uit die tweede helfte van die tweede eeu v.C. gee 
die legende weer waarvolgens die LXX deur 72 (of 70, 
vandaar die naam) skrifgeleerdes in Alexandrië vertaal is vir 
die biblioteek van die Egiptiese koning Ptolemaeos II, 
Filadelfos (285-246 v.C.). Dit is tot op hede die algemeen 
erkende teks van die Ou Testament vir Ortodokse Kerk. 

20. Hor. 339. 
21. Hor. 41. 
22. Heitz, Gebet 359 
23. Pelagius, 'n monnik wat van die Britse eilande afkomstig was, 

het Rome omstreeks 410 saam met sy vriend Celestius verlaat 
en gereis oor Karthago na Jerusalem. Celestius het in Karthago 
gebly en wou daar priester word, wat daartoe gelei het dat die 
leer van die Pelagiane oor die vrye wil en hul afwys van die 
leer oor die erfsonde 'n opskudding daar veroorsaak het. 
Augustinus het in die bespreking oor die Pelagianisme sy 
ekstreme genade- en predestinasieleer ontwikkel, wat in die 
Ooste nooit aanvaar is nie. Die Pelagianisme is egter 
veroordeel; die eerste keer in die Weste, al in 418, op 'n 
algemene sinode te Karthago. Pelagius kon hom vir eers in die 
Ooste teen sy teenstanders handhaaf, omdat hy nie saamgegaan 
het met die vergaande stellings van Celestius nie, maar later is 
ook hy in die Ooste op verskillende sinodes veroordeel. Hy het 
in 454 op Sicilië gesterf. 

 
Die Kerk in die Ooste se leer met betrekking tot die 'vrye wil' 
is steeds meer genuanseerd as dié van die Kerke in die Weste, 
wat baie vergaande standpunte van Augustinus en die 
Pelagiane eintlik nooit oorwin het nie. Die Ortodokse Kerk hou 
vas aan die erfsonde, maar wys 'n leer van 'n 'erfskuld' af. Vir 
haar is die genade-wees van die heil, en die deur God 
toegestane vryheid van die menslike wil nie teenstellings wat 
mekaar uitsluit nie, maar 'n vir die heil noodsaaklike paradoks, 
wat daarmee saamhang dat God aan die mens in die 
persoonlike ontmoeting in die Heilige Gees die persoon-wees 
skenk en hom deur teosis in vryheid na Hom toe laat groei. 
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24. Vgl. Augustinus, De catechizandis rudibus II, 29; Thomas, 
Summa Theologiae Ia, quaest. 92, art. 1; quaest. 93, art.4. 
Daarteenoor Basilius die Grote in sy Preek oor die oorsprong 
van die mens, Hom I, 18, MPG 44, 276 A-D. 

25. Veral ook in bepaalde monastiese kringe wat onder 
manichaeïse invloed gestaan het; vgl. ook vraag 114. 

26. Vgl. daarmee ook vraag 78. 
27. Godhede soos Dionisios, Osiris en Mithras was in die eerste 

eeu n.C. oral in die Romeinse ryk vereer in misteriedienste. Dit 
het ontstaan uit streekgebonde vrugbaarheidsrites wat in die 
Hellenistiese tyd uitgelê is as misteries, wat die afsonderlike 
gelowiges onsterflikheid en voorspoed moes bring. 

28. Omdat die uitspreek van God se Naam 'Jahwe' (volgens die 
vier Hebreeuse letters) vermy is, is dit al in Hebreeus as 'Heer' 
gelees. Daarom staan daar op dié plekke in die LXX dan 
meesal 'Kyrios'. 

29. Vergelyk vir die filosofies-teologiese denkagtergrond vraag 76. 
30. Nestorius uit Antiochië het as nuwe Patriarg van 

Konstantinopel ingegryp in die stryd wat enkele teoloë van 
Antiochië veroorsaak het deur Maria nie meer Theotokos 
(Moeder van God) nie, maar Antropotokos (Moeder van die 
Mens Christus) te noem. Hy het voorgestel dat óf albei saam 
genoem word, óf dat Maria eenvoudig 'Moeder van Christus' 
genoem word. Patriarg Kyrillos van Alexandrië het in sy 
Paasbrief van 429 op hierdie opvatting van Nestorius ingegaan 
en hom beskuldig van kettery. In 430 het ook Pous Celestius 
vir die term 'Theotokos' standpunt ingeneem en Nestorius 
veroordeel. In 431 op die Konsilie van Efese is Nestorius tot 'n 
val gebring en veroordeel. In 433, toe die keiser Antiochië en 
Alexandrië gedwing het om tot 'n ooreenstemming te kom, het 
Patriarg Johannes van Antiochië Nestorius as ketter laat val. 

31. Die stryd wat in 433 skynbaar uitgewoed was tussen die 
aanhangers van Antiochië en van Alexandrië, het in 448 weer 
opnuut opgelaai toe Eutyches, 'n archimandriet in 
Konstantinopel en aanhanger van die Alexandrynse teologie, 
aangekla en deur Patriarg Flavianos veroordeel is omdat hy 
geleer het dat die menslike gestalte van Christus maar net soos 
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'n menslike liggaam gelyk het, maar in werklikheid so totaal 
deur die Godheid van Christus deurdring was, dat Christus 
eintlik maar net 'n goddelike natuur gehad het. Teen hierdie 
veroordeling het Patriarg Dioskouros van Alexandrië hom 
verset; op 'n sinode te Efese wat in 449 deur die keiser 
byeengeroep is, het hy Flavianos met geweld laat afsit. Maar 
hierdie sinode, wat as ekumeniese konsilie byeengeroep is, is 
nie erken nie (Leo die Grote het dit die 'Rowersinode' genoem) 
en Dioskouros is in 451 in Chalcedon saam met Eutyches 
veroordeel. 

32. Heitz, Gebet 449. 
33. Om die in 451 in Chalcedon tot dogma verklaarde vereniging 

van die twee Nature in die een Persoon van Christus teenoor 
elke Nestoriaanse of monofisitiese verswakking vas te hou en 
te betuig as 'n vereniging van die ware God en die ware Mens 
(ongedeel en ongeskei; onvermeng en onveranderd) vind 
enkele Ortodokse teoloë belangrik dat in die Griekse teks van 
die Belydenis gesê word dat Christus vlees aangeneem het "uit 
die Heilige Gees en die Maagd Maria", en nie, soos in die 
Latynse teks, "de Spiritus Sancto ex Maria Virgine" (deur die 
Heilige Gees uit die Maagd Maria) nie.  

 
Hierdie verskil lyk vir ons egter, gesien in die oorspronklike 
bedoeling van die Latynse teks, te vergesog. Want die Latynse 
formulering wil geensins die mensheid van Christus 'n ander 
gewig gee as Sy Godheid nie, maar dit lê in die lyn van die 
Latynse smaak en behoefte om sig noukeurig uit te druk, om 
herhaling te vermy en die gebeurtenis as 'n daad weer te gee. 
Prakties is dieselfde bedoel. 

34. Lit 80. 
35. Menèon (afkorting Men) I 168 (Nederlandse vertaling). 
36. Hor. 157. 
37. Men I 198. 
38. Letterlik: die 'nuwe knaap'; in die Grieks word nuut ook 

gebruik as klein in die betekenis van pasgebore. 
39. Men I 425. 
40. Hor. 276. 
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41. Hor. 371. 
42. Lucenarium (Hor 246) beteken 'diens van die aandlig'. Die 

lucenarium-Psalms is die Psalms 141, 142, 130 en 117 
(volgens die Afrikaanse vertaling; volgens die LXX is dit: 140, 
141, 129, en 116) wat aangedui word met die beginwoorde van 
Psalm 141: 'Here, ek roep U aan …' 

43. Kyk Hor 157 en vraag 36. 
44. Lit. 83. 
45. Men I 20. 
46. Men I 14. 
47. Men I 87. 
48. Men I 366. 
49. Men I 346. 
50. Men I 337. 
51. Hor 306. 
52. Lit 253 en Men II 12. 
53. Lit. 245. 
54. Men I 294 
55. Enkele tekste, soos die Codex Sinaiticus en die Codex 

Vaticanus (beide uit die vierde eeu), het die woorde "en vas" 
nie in die teks nie of is eers later deur 'n ander hand bygevoeg. 
Die meerderheid van die ou handgeskrewe tekste bevat egter 
die aangehaalde teks, wat baie waarskynlik die oorspronklike 
segswyse weergee (nie volgens Nestle-Aland, 26st druk nie). 
In ieder geval was 'bid en vas' al in die eerste Christelike tyd 
twee begrippe wat bymekaar gehoort het, soos ook in die 
Jodedom. 

56. Vgl. daarby ook vraag 61. en vraag 126. 
57. Dogmaties kom die leer van die 'duetheletisme' (d.w.s. van die 

twee wilskragte in die een persoon van Christus) hier tot uiting, 
omdat die menslike wil van Christus hom deur die afwys van 
hierdie versoekings uit vrye wil ondergeskik maak aan die 
goddelike wil in Hom. Die leer oor die dubbele wil in Christus 
is op die Sesde Ekumeniese Konsilie van Konstantinopel (die 
sg. Trullanum I) in 680/681 tot dogma verklaar na die 
sogenaamde 'monotheletiese stryd'. 
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58. Vir die probleem van die ' historiese Jesus' in die Westerse 
teologie vergelyk Joachim Jeremias, Jesus und seine Botschaft, 
Stuttgart 1976. Verder: Helmut Ristow – Karl Matthiae 
(Hrsg.), Der historische Jesus in Forschung und Verkündigung, 
3, Aufl. Berlin 1964. 

59. Sakramentarium (afgekort Sakr.) 21-24 (Nederlandse 
vertaling). 

60. Efraim die Siriër, De paradiso IX, 26. 
61. Men I 389. 
62. Men I 382. 
63. Pasga 58 en Lit 38. 
64. Die volgende woorde: "ja, die dood van die kruis" is 

hoogswaarskynlik 'n voeging van die Apostel Paulus in die 
ouer, vroeg-Christelike gesang. 

65. Pasga 45. 
66. Jpr 193. 
67. Lit 247. 
68. Triod I 21. 
69. Lit 58. 
70. Men. I 82. 
71. Ter voorafbeelding van die Pas'ga in die Ou Testament. (Ex. 

12). 
72. Pasga 136. 
73. Pasga 158. 
74. Sien Sakr. 235. 
75. Pent. 195. 
76. Pasga 166. 
77. Pasga 130. 
78. Pent 300. 
79. Pent 407. 
80. Pent 410. 
81. Pent 400. 
82. Pasga 155. 
83. Pent 470. 
84. Volgens Tertullianus: De Corona 3 en De Ortatione 23; 

volgens die kanon van die Eerste Ekumeniese Konsilie van 
Nicea van 325, en volgens die boek van die Heilige Basilius 
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die Grote: De Spiritu Sancto, cap. 27, word op alle Sondae van 
die kerklike jaar en in die tyd tussen Pase en Pinkster in die 
Ortodokse Kerk nie gekniel nie en word daar geen groot 
metanieë gemaak nie. 

85. Pent 482. 
Sien ook Adolf Rücker: Die feierliche 
Kniebeugungszeremonie an Pfingsten in den orientalischen 
Riten in: Odo Casel, Heilige Ueberlieferung. Ausschnitte aus 
der Geschichte des Mönchtums und des Heiligen Kultes, 
Festschrift für Ildefons Herwegen sum silbernen Abtjubiläum, 
Münster 1938, bls. 193-211. 

86. Hor 201. 
87. Pent 479. 
88. Pent 465. 
89. Oktoig (afgekort okt) 139 (Nederlandse vertaling). 
90. Die fundamentalisme is 'n in die Amerikaanse leke-

Christendom van die 19de en 20ste eeu verbreide beweging, 
wat vir die letterlike inspirasie en die foutloosheid van die 
Heilige Skrif, in die letterlik-woordelike betekenis daarvan, 
sterk standpunt inneem en wat as gevolg daarvan elke kritiese 
opvatting en uitleg van die Bybel as komend van die duiwel 
bestry. Dit kom voor uit gesigspunte van die na-reformatoriese 
protestanse ortodoksie en die Piëtisme. 

91. Okt.111. 
92. Die skeuring in die 16de eeu in die Westerse Kerk is, vir sover 

dit teologies gegrond is, die gevolg van die kerklike teologiese 
breuk van die elfde eeu tussen Oos en Wes en die daardeur 
bepaalde eensydige ontwikkeling van die Kerk en die teologie 
in die Weste. Daarom is die ekumeniese probleem ondeelbaar, 
d.w.s. 'n mens kan dit nie oplos deur tweesydige 
onderhandelinge nie, omdat die derde party dan, watter een van 
die drie ookal, die gevoel het van uitgesluit te wees. 

93. Vgl. hier ook vraag 78. en die vrae 110 en 111. 
94. Die kanons van die Ortodokse Kerk stem in hoofsaak ooreen 

met dié van die Westerse kerke, maar is nie so volkome 
afgeslote nie. 
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Wat die Nuwe Testament betref, bevat die kanon amptelik die 
bekende 27 boeke, nl. 4 Evangelies, die Handeliknge van die 
Apostels, 14 briewe van die Heilige Apostel Paulus en 7 sg. 
'Katolieke Briewe' en die Openbaring van die Heilige 
Evangelis Johannes. Hierdie laaste is verder in die Ortodokse 
Kerk eintlik net teoreties erken, want daaruit word geen 
skriflesings vir die erediens geneem nie. Aan die ander kant is 
daar nog enkele 'Apokriewe Evangelies' wat in die ou Kerk in 
soverre 'n werklike en blywende betekenis verwerf het, dat dit 
die kalender van die feeste, die legendes en die ikone van die 
feeste van die Moeder van God bepaal het. In verband hiermee 
moet in die eerste plek die sg. 'Proto'evangelie' van die Pseudo-
Jakobus genoem word, wat waarskynlik omstreeks die jaar 200 
skriftelik vasgelê is. Vgl. daarby die vrae 45 en 46. Daarmee 
vergelyk is die deur ons in verband met die Ontslaping 
aangehaalde boek 'Tansitus Mariae' (ontstaan omstreeks 400) 
'n eers baie laat vasgelegde, veel ouer tradisie; vgl. daarby 
vraag 48. 
Wat die Ou Testament betref, word naas die ook in alle 
Westerse Kerke algemeen erkende Joodse kanon, wat deur die 
Ortodokse Kerk in die weergawe van die LXX oorgeneem is, 
ook die orige boeke van die LXX, die sg. 'anaginoskomena' of 
'deutero-kanonieke' Boeke in die Kerk gebruik. Dit word op 
grond van twee konsiliebesluite uit die jaar 1672 
(Konstantinopel en Jerusalem) erken as van gelyke waarde as 
die orige Boeke van die kanon en op sy minste gedeeltelik in 
kerklike lesings of gebruikte tekste benut. Dit is in hoofsaak 
dieselfde 'Apokriewe Boeke' as dié wat ook in verskeie 
Westerse Bybelvertalings te vind is. 
 'n lys van die Boeke van die Bybel word verderaan gevind 
in die lys van afkortings. 
 
 
Daar moet nog die een en ander gesê word oor die uitleg van 
die Bybel (eksegese) en die hermeneutiek (reëls vir die 
verklaring van die Skrif) in die Ortodokse Kerk: 
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 Die uitleg van die Skrif is vir Ortodokses nie 'n 
selfstandige wetenskap soos in die Westerse teologie nie, maar 
'n onderdeel van die kerklike diens. Dit word dus in die eerste 
plek kerklik bepaal, d.w.s. 'n mens kan die wyse van uitleg net 
goed begryp wanneer 'n mens uitgaan van die Ortodokse 
kerkbegrip (ekklesiologie). Omdat die Ortodokse ekklesiologie 
duidelik te onderskei is van die Rooms-Katolieke en die 
Protestantse kerkbegrip, is dit nie moontlik om sommer 
Protestantse of Rooms-Katolieke skrifuitleg in die Ortodokse 
Kerk toe te pas nie. Ortodokse teoloë wat aan Westerse 
universiteite opgelei is, besef dit dikwels nie, veral in die 
Duitse taalgebied (veral ook Grieke). Maar die in die 
Protestantse gedagtesfeer ontwikkelde hermeneutiek gaan 
daarvan uit dat die Heilige Skrif begryp kan word deur elkeen 
wat die taal en die grondreëls van die taal ken, iets weet van 
die historiese situasie waarin die skrifplek waarom dit gaan 
ontstaan het, en wat weet hoe om die histories-kritiese metode 
op die juiste manier te hanteer. As 'n mens met hierdie kennis 
en openheid na die Skrif luister, mag jy volgens die opvatting 
van hierdie skrifverklaring daarop vertrou dat 'n mens in die 
Bybelteks die lewende Woord van God (d.w.s. die ook 'vir my' 
geldende woord) sal ontmoet, want in die Skrif werk die 
Heilige Gees, wat Homself uitlê (est 'sui ipsius interpres') en 
vir elkeen wat glo die heil bewerk. 
 Eintlik sou dit elke Ortodokse gelowige dadelik opval dat 
by hierdie opvatting van die Skrif en die daarop berustende 
eksegetiese metode, die Kerk en haar misteries weggesyfer het, 
en dat uitgegaan word van die verneem van Gods Woord buite 
die Kerk. Ortodokse minderwaardigheidskomplekse maak 
helaas egter sommige teoloë in hierdie opsig blind en 
veroorsaak 'n breuk tussen 'n pseudo-wetenskaplike eksegese 
en die tradisionele Bybelverklaring in die Kerk, wat die 
allegorie en die tipologie gebruik. Ortodokses vind dat in 
hierdie meningsverskil nie die kerklike praktyk nie, maar die 
'wetenskaplike' teologie hersien moet word, want 
laasgenoemde is gegrond op 'n heilsindividualisme met 'n 
Westerse stempel wat begin is in in die Humanisme en wat 'n 
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hoogtepunt beleef het in die Piëtisme. Die retoriese metode van 
die reformatoriese skrifverklaring, die histories-kritiese metode 
van die nuwe eksegese, maar ook die fundamentalisme van die 
Evangeliese kringe (vgl. opmerking 90) is gewortel in hierdie 
heilsindividualisme en gaan daarvan uit dat die Heilige Skrif 
self (sonder om die Kerk in ag te neem) die eintlike 'sakrament' 
is vir die uitdeel van die Heilige Gees wat die Woord steeds 
weer laat begryp. Hierdie instelling staan veral ook agter die 
histories-kritiese metode, vir sover dit überhaupt toegee dat 'n 
mens die Heilige Gees nodig het om die Skrif te kan verklaar 
(soos b.v. in die Lutherse tradisie by Rudolph Bultmann en sy 
leerlinge). Die Gees verskyn daar, gebonde aan die Woord 
(Luthers), of Hy waai waar Hy wil (gereformeerd en 
spiritualisties). Beide opvattinge staan lynreg teenoor die 
Ortodokse Pneumatologie. Daarom kan die Ortodokse Kerk, as 
sy nie in teenspraak wil geraak met haar Pneumatologie en 
ekklesiologie nie, aan die histories-kritiese metode nie die 
monopolieposisie toeken wat dit in die moderne eksekgese het 
nie. 
 Origens kan 'n mens opmerk dat die histories-kritiese 
eksegese, soos wat dit aan Duitse universiteite toepgepas word, 
veel meer 'n kind is van die Humanisme (Erasmus van 
Rotterdam, Faber Stapulensis) as van die hervorming, wat in 
haar retoriese metode (by Melanchton, Luther in die 
Septembertestament van 1522, Heinrich Bullinger, Calvyn) 
ruimte gelaat het vir die allegoriese. Ten onregte beroep mense 
hulle ook vir die histories-kritiese eksegese op die sg. 
Antiocheense Eksegeteskool (Lukianos van Samosata, gesterf 
as martelaar in 321; Diodoros van Tarsus, wat dood is voor 
394, Johannes Chrysostomos, dood in 407, Theodoros van 
Mopsuestia, dood in 428, veroordeel in 553). Hierdie 
Antiocheense Skool, wat slegs ietwat noukeuriger geken word 
deur die werke van die Heilige Johannes Chrysostomos en 
Theodoros van Mopsuestia, het hulle weliswaar besonder 
ingespan vir die opheldering van die historiese situasie van die 
ontstaan van die Skriftekste (veral van Ou-Testamentiese 
tekste), maar hulle het dit in die eerste plek gedoen in die diens 
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van die tipologiese skrifverklaring, dus 'n verklaring wat die 
Ou Testament opvat as 'n voorafskaduïng van die heilsgebeure 
in Christus. Dit is kenmerkend dat in die Westerse geskiedenis 
van die wyse van verklaar meesal nie vermeld word dat ons 
aan hierdie skool (die Heilige Johannes Chrysostomos en veral 
ook Theodoros van Mopsuestia) die tipologies-allegoriese 
interpretasie van die Goddelike Liturgie te danke het nie. Vir 
die eksegete van Antiochië bly dus – in volkome teenstelling 
met dié van Alexandrië en hulle allegories-pneumatologiese 
eksegese-onderrig onder stoïse (dus individualistiese)invloed – 
die Kerk en haar eredienst die ruimte waarin en waarheen alle 
geskiedkundige inspanning uiteindelik sy doel gehad het. In 
die vashou aan hierdie doelstelling verskil dit juis van die 
Alexandryne. En dit is juis die punt waarom dit vir die 
Ortodokse eksegese gaan; dit is die rede waarom die historiese 
metode in die Ortodoksie nie sy eie pad kan gaan nie. Die 
eksegese is begrens deur die godsdienstige ruimte van die 
Kerk, omdat dit daarin gegee word. Dit beteken: Ortodokse 
Skrifverklaring rig sig nie in die eerste plek op die 'in daardie 
tyd' nie, maar op die 'hede' van die gedagtenis in die Kerk. Vgl. 
2 Kor. 6:2, Hebr. 3:4, 6-8, Ps. 95(94):7-8. 
 In die praktyk beteken dit vir Ortodokse Skrifverklaring 
dat wetenskaplike eksegetiese metodes hoogstens 'n sekere 
hulp bied by begrip, maar dit mag nooit die deurslag gee vir 'n 
uitleg van die Skrif nie, want dit kan die waarheid waarvan die 
Skrif getuig, nie aan die lig bring nie; dikwels maak dit dit 
selfs minder herkenbaar. Skrifverklaring word in die 
Ortodokse Kerk bepaal deur die tradisie van die kerklike 
vastyd en feeste, waarin die heilsmisterie as geheel voor oë 
gestel word en waaruit elke afsonderlike plek in die Skrif 
geïnterpreteer moet word. Daar bestaan dus geen Ortodokse 
Skrifverklaring sonder verband met die 'hede' van die kerklike 
jaar nie, d.w.s. geen eksegese wat die teks 'op sigself' beskou 
en soos 'n dooie vlinder vir onderrigdoeleindes tentoonstel nie. 
Want Gods Woord laat sig net so min in voorraad voorberei as 
wat die Israeliete manna in voorraad kon insamel. Gods Woord 
is vir die Ortodokse gelowiges slegs in die mede- en 
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nabelewing van die kerklike viering van die Misteries te 
begryp. Elke Ortodokse teksverklaring het daarom sy doel en 
sy verborge samehang met die liturgiese 'hede'. Daarsonder 
kan geen teks verklaar word nie, anders is dit nie 'n Ortodokse 
verklaring nie. 
 Dit beteken byvoorbeeld vir Lk. 1:24-39 dat 'n mens 
hierdie teks moet sien in die lig van die fees van die 
Verkondiging (Evangelismos, op 25 Maart); vir Mt. 2:1-13 dat 
hierdie teks gesien moet word in die lig van die die mistere van 
die fees van die Geboorte van Christus. Daarby is dit wesenlik 
noodsaaklik dat die tekste uit die Ou en die Nuwe Testament, 
die gesange, die troparia uit verskillende tye, die gebede van 
allerlei soort van 'n derglike fees mekaar oor en weer uitlê en 'n 
geheel vorm met inbegrip van die feesikoon. Want wat vir die 
uileg van die Bybel geld, geld ook vir die ikone. Ook dit is 
tekste wat vanuit die geheel van die misterie van die fees 
uitgelê moet word; die eksegetiese reëls daarvoor is dieselfde 
as vir die Bybelse tekste. Daardeur vorm Heilige Skrif en 
kerklike tradisie vir Ortodokse eksegete 'n geheel wat steeds 
weer opnuut lewend word, maar nooit buite hierdie verband 
vasgelê kan word nie. Tot hierdie geheel behoort tipologiese, 
allegoriese, historiese, psigagogiese (anagogiese) en 
dogmatiese uitsprake. Vgl. ook vraag 37. 

95. Dit stem ooreen met die negatiewe (apofatiese) teologie; vgl. 
ook die vrae 75 en 76. 

96. Sergej Boulgakov, One Holy, Catholic and Apostolic Church, 
in: The Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius 
12, 1931, bls. 23v. 

97. Triod II 229. 
98. Lit 58. 
99. Lit 301. 
100. Heitz, Gebet 344. 
101. Heitz, Gebet 349. 
102. Lit 295. 
103. Pasga 155. 



 209 

104. Klaus Gamber, Das Opfer der Kirche nach dem Neuen 
Testament und den frühsten Zeugnissen, 5. Beiheft su den 
Studia Patristica en Liturgica, Regensburg 1981, bls. 38. 

105. Wie Kommunie toe gaan, soen nie die hand van die 
selebrant nie. Tot Vespers die aand by sonsondergang maak hy 
ook nie poklons nie; in sommige plekke is daar ook die 
gewoonte om tot dan toe ook nie ikone meer te soen nie, maar 
dit hoogstens nog met die voorhoof aan te raak. 
Daarenteen word in verskeie gemeentes en families die 
broederlike kus gedeel tussen hulle wat Kommunie toe is. 

106. Lit 96. 
107. Lit 91. 

In teenstelling met die Rooms-Katolieke en die 
Monifisitiese Kerk gebruik die Ortodokse Kerk gegiste 
brood vir die Heilige Liturgie. 

108. Hans-Joachim Schulz, Die Byzantinische Liturgie. Vom 
Werden ihrer Symbolgestalt, Sophia Bd 5, 2. Aufl., Trier 1980, 
bls. 43. 

109. Hor 194. 
110. Vaderspreuken, Monastieke Cahiers, Bonheiden, 1978 

(2de druk), 5 dele. Vertaal deur P. Christofor Wagenaar 
OCSO. 

111. Palladius van Helenopolis: tweede boek van die 
Vadersboek, uitg. H. Verduffen, Antwerpen 1617, bls. 598-
690. 
Leven, getuigenissen en brieven van de H. Antonios, abt, deur 
die H. Athanasios: Monastieke Cahiers (nr.17), Bonheiden 
1981, vert. en ingeleid door P. Christofoor Wagenaar OCSO. 
Het Leven van de H. Pachomios en van sijn eerste opvolgers: 
Monastieke Cahiers (nr 9), Bonheiden 1979, vert. door J. 
Hessing, OSB. 

112. Filokalia: Monastieke Cahiers (nr. 21 en 22, word 
vervolgd?), Bonheiden 1982, vert. en ingeleid door P. 
Christofoor Wagenaar OCSO. 
Ook: Matthias Dietz (Hrsg.), Kleine Philokalie. Belehrungen 
der Mönchsväter der Ostkirche über das Gebet, Klassiker der 
Meditation, Zürich-Einsiedeln 1976. 
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Vgl. ook De openhartige verhalen van een Russische pelgrim, 
vert. door A. de Neve, uitg. Patmos, Amsterdam 1978. 

113. Uit die toeligting van die Heer blyk dat die verbod om baie 
woorde te gebruik, nie gerig word teen die herhaling van 'n 
aanroeping nie, maar die so volledig moontlik aangee en 
opnoem van die behoeftes en wense van die een wat bid. Dit 
vind hulle nodig wat bid magies opvat. 

114. Vgl. Heitz, Gebet 239-260. 
115. Die strewe na 'n gebed sonder voorstellinge kom nie voort 

uit hierdie gebod nie; hierdie strewe is 'n gevolg van die 
hesigastiese siening van die wêreld; vgl. ook vraag 115, en 
Dietz Philokalie, bls. 135-143. 

116. Die Ortodokse Kerk hou ook vandag nog vas aan die reël 
wat destyds ook in die Weste gegeld het, dat die Liturgie 'n 
dagtaak is, d.w.s. dat op 'n bepaalde dag aan een Altaar slegs 
een goddelike Liturgie gevier kan word en dat priesters en leke 
ook slegs eenmaal per dag Kommunie toe mag gaan. 

117. Ooreenkomstig die ou Oosters-Joodse gebruik begin die 
liturgiese dag met die sonsondergang van die vorige dag. 

118. Terwyl die Grieke op die vooraand van 'n fees of van die 
Sondag in die gemeentes meesal net die Vespers (Hesperinos) 
vier en die Mette (Orthros) op die oggend van die fees voor die 
Liturgie, het die Slawe die gewoonte om Vespers en Mette 
saam as Vigilie (nagwaak) op die aand tevore te doen, en dit 
nie net vir groot feeste nie, maar ook vir alle Sondae; vgl. die 
skematiese oorsig in die Inleiding van die Horologion, bls. 6-7 
(Nederlandse vertaling). 

119. Irina Goraïnoff, Serafim van Sarov. Zijn leven, Onderhoud 
met Motovilov en Geestelijke onderrichtingen, Monastieke 
Cahiers nr 3, Bonheiden. 2de druk, 1981, bl.214. 

120. idem, bls. 221. 
121. Daarby moet 'n mens egter in die oog hou dat jy uit die 

geestelike houding tussen Israel en die Kerk geen 
gevolgtrekkings van politieke aard vir of teen die Staat Israel 
mag maak nie. 

122. Sacr. 232. 
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123. Archimandrit Sophronios, Starez Siluan, Mönch vom Berg 
Athos. Patmos Verlag, Düsseldorf 1959. Vert. J. Kolander, bls. 
225. 

124. In hierdie verband moet opgemerk word dat die Ortodokse 
Kerk 'n ietwat ander opvatting het van missie of sending as die 
Westerse kerke sedert die tyd van die Karolingers. Die missie 
of sendingtaak geskied in die Ortodokse Kerk eers in die 
tweede plek deur prediking en 'n oproep tot bekering, in die 
eerste plek deur gebed en die hou van kerkdienste. 

125. Hor 38. 
126. Sakr 214. 
127. Goraïnoff, Serafim van Sarov, bls.223. 
128. Kilian Kirchhoff – Chrysologus Schollmeyer, Die 

Ostkirche betet, Bd 2, Münster 1963, bls. 184v. 
129. Triod I 182. 
130. Heitz, Gebet 340. 
131. Vgl. Mt. 20:1-16. 
132. Filokalia: Monastieke Cahiers (nr. 22), Bonheiden. 

Hesychios van Batos, bls.122. 
133. Goraïnoff, Serafim van Sarov, bls. 49. 
134. Lit. 97. 
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Afkortings 

A: Van DIE HEILIGE SKRIF. 
 
OT  Ou Testament 
NT  Nuwe Testament 
M  Masoretiese teks, d.w.s. teks van die Hebreeuse Bybel 
LXX  Septuagint, teks van die Griekse Bybel, vgl. opmerking 19 
Vulg Vulgaat, amptelike teks van die Latynse Kerk volgens die 

vertaling van die Heilige Hiëronimus (in 405), wat op die 
Konsilie van Trente in 1546 verpligtend gestel is en later 
voortdurend verbeter is. 

 
Die Boeke van die Ou Testament volgens LXX: 
 
Gen  Genesis (1ste Boek van Moses) 
Ex  Exodus (2de Boek van Moses) 
Lev  Leviticus (3de Boek van Moses) 
Num  Numeri (4de Boek van Moses) 
Deut  Deuternomium (5de Boek van Moses) 
Jos  Boek Josua 
Rig  Boek Rigters (Regters) 
Rut  Boek Rut 
1 Kon  1ste Boek van die Konings (M = 1ste Boek Samuel) 
2 Kon  2de Boek van die Konings (M = 2de Boek Samuel) 
3 Kon 3de Boek van die Konings (M = 1ste Boek van die 

Konings) 
4. Kon 4de Boek van die Konings (M = 2de Boek van die 

Konings) 
1 Kron  1ste Boek van die Kronieke (LXX = Paralipomenon I) 
2 Kron  Boek van die Kronieke (LXX = Paralipomenon II) 
1 Esra  1ste Boek Esra (apokrief, Vulg =3de Esra)(Esdras, Ezra) 
2 Esra 2de Boek Esra (M =Esra en Nehemía; Vulg 1ste en 2de 

Boek Esra)(Nehemía) 
Ester  Boek Ester 
Judit  Boek Judit (apokrief) 
Tobias  Boek Tobias (apokrief) 
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1 Mak  1ste Boek van die Makkabeërs (apokrief) 
2 Mak  2de Boek van die Makkabeërs (apokrief) 
3 Mak  3de Boek van die Makkabeërs (apokrief) 
4 Mak  4 de Boek van die Makkabeërs (apokrief) 
Ps Boek van die 150 Psalms (in hierdie werk aangehaal 

volgens die telling van die M, met die telling van die LXX 
tussen hakies) 

Odes Boek van die Odes (Vulg. = Cantica; teks van die Odes 1-9 
agterin die Psalmboek) 

Spr  Boek van Spreuke (Proverbia) 
Pred  Boek Prediker (Ekklesiatis) 
Hoogl Hooglied (LXX = Asma, Vulg. = Canticum seu Cantica 

canticorum) 
Job  Boek Job (LXX = Iob) (Hiob) 
Wysh Wysheid van Salomo (Vulg. = Sapientia, LXX = Sophia 

Salomonos, apokrief) 
Sir Boek van Jesus Sirag (LXX = Sophia Sirach, Vulg. = 

Siracides vel Ecclesiasticus liber, apolkrief) (Wysheid van 
Jesus Sirag) 

Ps Sal  Psalms van Salomon (apokrief) 
Hoséa  Hoséa (Vulg = Osee) 
Amos  Amos 
Micha  Micha (Vulg = Michaeas) 
Joël   Joël 
Ob  Obadja (LXX=Abdiou, Vulg. Abdias) 
Jona  Jona (Vulg. = Jonas) 
Nahum  Nahum 
Hab Hábakuk (LXX = Ambakoum, Vulg = Habacuc 

(Abbakoem) 
Sef Sefánja (LXX = Sophonia) (Sefanja) 
Hag Haggai (LXX = Aggaios, Vulg = Aggaeus) 
Sag Sagaría (LXX = Zacharias, Vulg = Zacharja) 
Mal Maleági (LXX = Malachias) 
Jes Jesaja (LXX = Isaias) (Jezaja) 
Jer Jeremia (LXX = Ieremias) 
Barug Barug (apokrief, Vulg = Baruch 1-5) 
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Klaagl Klaagliedere van Jeremia (LXX = Thrinoi, Vulg = 
Lamentationes) 

Barug 6 Brief van Jeremia (LXX = Epistoli Ieremiou, Vulg = 
Baruch 6, apokrief) 

Es Eségiël (LXX = Iezekiil, Luther = Hesekiel) 
Dan 13 Geskiedenis van Susanna (LXX = Susanna, Vulg = Dan 

13, apokrief) 
Dan Daniël (LXX =Daniil, Vulg = Daniel 1-12) 
Dan 14 Geskiedenis van Bel en die Draak (LXX = Bil kai 

Drakoon, Vulg =Dan 14, apokrief) 
 
 
Die Boeke van die Nuwe Testament: 
 
 4 Evangelies: 
Mt. Evangelie volgens Mattheos (Matthéüs) 
Mk Evangelie volgens Markos (Markus) 
Lk Evangelie volgens Lukas 
Joh Evangelie volgens Johannes (Joannes) 
 
Hand Handelinge van die Apostels (Acta Apostolorum) 
 
 14 briewe van die Heilige Apostel Paulus aan: 
Rom die Romeine 
1 Kor  die Korinthiërs (I) 
2 Kor die Korinthiërs (II) 
Gal die Galasiërs 
Ef die Efesiërs 
Fil die Filipense 
Kol  die Kolessense 
1 Thes die Thessalonicense (I) 
2 Thes die Thessalonicense(II) 
1 Tim Timótheüs (I) 
2 Tim Timótheüs (II) 
Tit Titus 
Fil Filémon 
Hebr die Hebreërs 
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 7 Katolieke Briewe 
Jak Brief van die Heilige Apostel Jakobus 
1 Petr 1ste Brief van die Heilige Apostel Petrus 
2 Petr  2de Brief van die Heilige Apostel Petrus 
1 Joh 1ste Brief van die Heilige Apostel Johannes 
2 Joh 2de Brief van die Heilige Apostel Johannes 
3 Joh 3de Brief van die Heilige Apostel Johannes 
Judas Brief van die Heilige Apostel Judas 
 
Openb Openbaring (Apokalips) van die Heilige Apostel Johannes 
 
 Van die apokriewe boeke van die Nuwe Testament noem 

ons: 
Ps-Jak Proto-Evangelie van die Pseudo-Jakobus, wat omstreeks 

200 ontstaan het 
Trans Mar Transitus Mariae, wat omstreeks 400 ontstaan het. 
 
B: in die LITERATUUROPGAWE 
 
Hor Horologion, Boek van die daaglikse getye 
Lit Liturgikon, Liturgieboek 
Okt Oktoïch, Boek van die ag tone vir die tyd na Pinkster 
Men Menèon (I-IV), Boek van die datumfeeste 
Triod Triodion, Boek vir Voorvas en die Groot Vas 
Pasga Pasga, Goeie Week en Paasfees 
Pent Pentekostarion, Boek vir die tyd van Pase tot en met 

Pinkster 
Sakr Sakramentarion, Boek van die wydinge 
Gebet Sergius Heitz, Das Gebet der Orthodoxen Kirche 

(Orologion und Oktoich), Düsseldorf 1981 
Osterjubel Kirchhoff- Schollmeyer, Osterjubel der Ostkirche 
MPG J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Graece, = 

volledige uitgawe van die Griekse Kerkvaders 
Nestlé-Aland E.Nestlé – K. Aland (Hrsg.), Novum Testamentum Graece, 

26. Aufl., 4. rev. Druck, Stuttgart 19810 
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