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Griekeland afhanklik. 

 Die gewelddadige vervolging waaronder die Russiese Kerk 

sedert die kommunistiese rewolusie gebuk gegaan het en die ernstige 

beperkings wat deur die Balkanstate op godsdienstige bedrywighede 

geplaas is, was nog 'n groot toets vir die Ortodoksie se vermoë om in 

die moderne wêreld te oorleef. Die Kerk van Rusland, waarvan die 

getalle grootliks afgeneem het en wat die middele vir opvoedkundige, 

sending- en intellektuele ontwikkeling ontneem is, het die toets 

geslaag: die feit dat belangrike literêre en intellektuele figure soos 

Boris Pasternak en Alexander Solzhenitsyn belydende Christene was 

en dat miljoene gelowiges die enkele kerke volgepak het wat steeds 

oop was, gee die Ortodokse groot hoop vir die toekoms. 

 Blote oorlewing is egter nie genoeg vir sinvolle intellektuele 

ontwikkeling nie; dit vereis 'n onderrigstelsel en 'n skolastiese tradisie. 

Die geskiedenis het die Oosterse Ortodoksie in hierdie opsig nie 

gunstig behandel nie. Die Turkse verowering in 1453 het die potensiële 

ontmoeting tussen die Griekse Vaders en die groot Westerse 

Renaissance, waarvoor Bisantynse teoloë gereed gelyk het, wreed 

onderbreek. Net so het die kommunistiese rewolusie van 1917 'n einde 

gemaak aan die merkwaardige skolastiese en geestelike kreatiwiteit van 

Ortodokse Rusland, wie se grootste Christelike intellektuele figure óf 

vervolg is óf na die Weste uitgewyk het. 

 Ondanks al dié gebeure is daar nie 'n gebrek aan potensiële groei 

en tekens van herlewing nie. Dit kan nie net gesien word in die 

merkwaardige vermoë om in ongunstige omstandighede te oorleef wat 

die Ortodokse Christendom onlangs getoon het nie, maar ook in die 

pogings om die eenheid tussen die outokefale kerke te versterk - vyf 

pan-Ortodokse konferensies is in 1961, 1963 en 1964 in onderskeidelik 

Rhodos, Belgrado en Genève gehou - en in die uitbreiding van die 

Ortodoksie in Westerse lande, veral die Amerikas. Of dié nuwe 

teenwoordigheid te midde van die huidige krisis in die Westerse 

Christendom 'n positiewe bydrae gaan lewer, moet nog gesien word. 
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DIE ORTODOKSIE 
deur 

Vr. John Myendorf 

 
 Die Ortodoksie, wat gekenmerk word deur sy onafgebrokenheid 

met die apostoliese kerk, sy liturgie en sy territoriale kerke, is een van 

die drie hoof vertakkinge van die Christendom. 
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I. Aard en betekenis 
 

 Die term Ortodoksie dui dié groot groep Christene aan wat die 

geloof en gebruike navolg wat deur die eerste sewe ekumeniese 

konsilies bepaal is. Die woord ortodoksie, wat beteken ''reg glo'', is 

tradisioneel in die Griekssprekende Christelike wêreld gebruik om 

daardie gemeenskappe en individue aan te dui wat die ware geloof 

bewaar het (soos bepaal deur daardie konsilies), in teenstelling met 

mense wat tot ketters verklaar is. Die amptelike benaming van die kerk 

in Ortodokse liturgiese of kerkregtelike tekste is "die Ortodokse 

Katolieke Kerk". Vanweë die historiese bande van die Ortodoksie met 

die Oostelike Romeinse Ryk en Bisantium (Konstantinopel), word daar 

dikwels na die kerk as die Oosterse of Griekse Ortodokse Kerk verwys. 

Dié terme is soms misleidend, veral wanneer dit van toepassing 

gemaak word op die Russiese of Slawoniese kerke en op Ortodokse 

gemeenskappe in Wes-Europa en Amerika. 

 

Betekenis 

 

 Die skeuring van die kerke van die Ooste en die Weste (1054) 

was die kulminasie van 'n geleidelike proses van vervreemding wat 

reeds in die eerste eeue van die Christelike era begin en deur die 

middeleeue voortgeduur het. Taal- en kulturele verskille sowel as 

politieke gebeure het in wisselende mate tot dié vervreemding bygedra. 

Van die 4de tot die 11de eeu was Konstantinopel, die sentrum van die 

Christendom in die Ooste, ook die hoofstad van die Oostelike 

Romeinse Ryk of Bisantynse Ryk, terwyl Rome, na die barbaarse 

invalle, onder die invloed beland het van die Heilige Romeinse Ryk 

van die Weste, 'n politieke teenstander van Bisantium. In die Weste het 

die teologie onder die heersende invloed van St Augustinus van Hippo 

(354-430) gebly terwyl leerstellige denke in die Ooste deur die Griekse 

Vaders bepaal is. Teologiese verskille kon bygelê gewees het as dié 

twee gebiede van die Christendom nie gelyktydig twee verskillende 

konsepte van die kerk se gesag ontwikkel het nie. Die groei van Rome 

se oppergesag, gegrond op die konsep van die apostoliese oorsprong 

van die Kerk van Rome, was onversoenbaar met die Oosterse idee dat 

die belangrikheid van sekere plaaslike kerke - Rome, Alexandrië, 

Antiochië, en, later, Konstantinopel - slegs bepaal kon word deur hul 
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meegebring het, net in die Ottomaanse tydperk ontstaan het en nie deel 

is van die geestelike tradisie van die Christelike Ooste as sodanig nie. 

Die Russiese Kerk is die jongste voorbeeld van godsdienstige 

oorlewing sonder praktiese maatskaplike of politieke betrokkenheid. 

 Die Ortodokse houding teenoor  maatskapl ike 

verantwoordelikheid in die wêreld lewer 'n besliste bydrae tot die 

ekumeniese beweging van ons tyd. Dit sal egter net sinvol wees as dit 

in die regte perspektief gesien word, naamlik as 'n siening van die 

Christelike geloof as 'n persoonlike geestelike ervaring van God, wat 

selfgenoegsame kennis van God is en wat as sodanig aanleiding kan 

gee tot 'n egte Christelike getuienis in die gesekulariseerde wêreld. 

 Die praktiese uitings van daardie getuienis het in die geskiedenis 

baie verskil en die Ortodokse tradisie tel onder die kerk se heiliges 

sowel hermiete as politici, hesigastiese monnike sowel as keisers. 

Volgens Serge Boelgakof, 'n eietydse Ortodokse teoloog, aanvaar die 

Ortodokse Kerk "n relativisme van middele en metodes", solank daar 

"'n absolute en unieke doel" bly bestaan, wat die Koninkryk van God is 

wat nog moet kom, maar wat ook reeds teenwoordig is in die misterie 

van die kerk. 

 Kodifisering en sistematisering van praktiese hulpmiddels op die 

gebied van persoonlike of sosiale etiek is vreemd aan die Ortodoksie, 

wat eerder staatmaak op die vrye menslike gewete; elke Christen staan 

in sy gedrag voor die oordeel van die Nuwe Testament en van die groot 

voorbeelde van die heiliges. 

 

Die Ortodokse Kerk vandag 

 

 Die hedendaagse Ortodokse Kerk het te kampe met groot 

vraagstukke van strukturele, intellektuele en geestelike aard. Op 

wêreldlike vlak word sy interne organisasie, wat hoewel dit baie 

gesentraliseerd is, steeds bepaal deur tradisies uit die tyd van die 

Bisantynse Ryk. Die antieke patriargate van Konstantinopel, 

Alexandrië, Antiochië en Jerusalem - wat die eerste vier plekke onder 

die outokefale kerke inneem uit hoofde van hul verlede as belangrike 

sentrums van die ryk - verteenwoordig altesaam nie meer as 1 000 000 

gelowiges nie; en waar die patriarg van Antiochië nog regeer oor 'n 

redelik groot gemeenskap van Arabiese Christene in Sirië en Libanon, 

is sy drie kollegas van menslike en materiële ondersteuning van 
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staat-verhoudings was 'n "simfonie" tussen die burgerlike en geestelike 

funksies van die samelewing. Imperiale magsmisbruik het dikwels 

voorgekom, maar daar is talle voorbeelde van weerstand deur die 

bevolking teen daardie imperiale dekrete wat as nadelig vir die geloof 

beskou is. Nóg die sterk keisers van die 7de eeu wat die Monofisitisme 

probeer opdwing het, nóg die swak Palaeologiërs (13de tot 15de eeu) 

wat hereniging met Rome probeer teweegbring het, was in staat om die 

gesamentlike teenstand van die Ortodokse geestelikes en leke te 

oorwin. 

 Die Bisantynse denke oor kerk-staat-verhoudings was egter nie 

sonder ernstige gebreke nie. Dit het dikwels tot 'n de facto 

vereenselwiging van die kerk se belange met dié van die ryk gelei. 

Gebore toe sowel die kerk as die staat supranasionaal en, in beginsel, 

universeel was, het dit geleidelik ontwikkel in 'n stelsel wat, vanuit 'n 

geestelike hoek, goedkeuring aan nasionale state verleen het. Die 

hedendaagse kerklike nasionalisme, wat verhoudings tussen Ortodokse 

kerke vandag strem, is die uitvloeisel van die middeleeuse 

bondgenootskap tussen die keiserryk en die kerk. 

 Eers na die Turkse besetting van die Balkan is burgerlike gesag 

regstreeks deur die Ortodokse Kerk in die Midde-Ooste aanvaar. Dit is 

aan haar verleen deur die nuwe Moslem heersers, wat verkies het om 

hul Christen onderdane as 'n afsondelike gemeenskap, of millet, wat 

deur hul eie geestelike leiers geregeer word, te administreer. Die 

patriarg van Konstantinopel is deur die sultan as hoof (millet-bachi) 

van die hele Christelike bevolking van die Ottomaanse Ryk aangestel. 

Deur party, veral die Grieke, beskou as die erfgenaam van die 

Bisantynse keisers, en deur ander, veral die Slawe van die Balkan en 

die Romeniërs, as 'n agent van die gehate Turke, het die patriarg dié 

magte uitgeoefen tot die sekularisasie van die Turkse republiek deur 

Ataturk in 1921. Teen daardie tyd het hy egter al die meeste van sy 

jurisdiksionele magte verloor weens die stigting van outokefale kerke 

in Griekeland, Serwië, Bulgarye en Romenië. 

 Die millet-stelsel het egter in ander dele van die Midde-Ooste 

oorleef. In Ciprus het die kerk byvoorbeeld 'n leidende rol in die 

nasionale bevryding gespeel en sy aansien het aartsbiskop Makarios die 

natuurlike leier van die jong republiek gemaak. 

 Daar moet op gelet word dat die millet-stelsel en die 

daadwerklike politieke verantwoordelikhede wat dit vir die kerk 
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numeriese en politieke belangrikheid en nie deur apostoliese stigting 

nie.Vir die Ooste was die hoogste gesag om oor leerstellige dispute 

uitspraak te lewer, die ekumeniese konsilie. 

 Ten tye van die skeuring tussen Rome en Konstantinopel in 

1054, was die lede van die Ortodokse kerk deur die hele Midde-Ooste, 

die Balkan en Rusland versprei met Konstantinopel, ook genoem  

"Nuwe Rome" en 'n erkende metropool van die Christelike beskawing, 

as die sentrum. Die loop van die geskiedenis het die interne strukture 

van die Ortodokse Kerk grootliks verander, maar tog woon die 

oorgrote meerderheid van sy lidmate vandag nog in dieselfde 

geografiese gebiede. Uitbreiding deur sendingwerk in Asië en 

emigrasie na die Weste het egter die belangrikheid van die Ortodoksie 

wêreldwyd gehandhaaf. 

 Die totale ledetal van die Ortodokse Kerk vandag is, volgens 

wisselende skattings, tussen 100 000 000 en 150 000 000. 

 

Die norm van kerkorganisasie 

 

 Die Ortodokse Kerk is 'n gemeenskap van "outokefale" kerke 

(onder beheer van hul eie hoofbiskoppe) met die Ekumeniese Patriarg 

van Konstantinopel wat titulêre primaatskap geniet. Die getal 

outokefale kerke het deur die geskiedenis gewissel. Daar is vandag 15: 

die Kerk van Konstantinopel (Istanboel, Turkye), die Kerk van 

Alexandrië (Egipte), die Kerk van Antiochië (met sy hoofsetel in 

Damaskus, Sirië), die Kerk van Jerusalem, die Kerk van Rusland, die 

Kerk van Georgië, die Kerk van Serwië, die Kerk van Romenië, die 

Kerk van Bulgarye, die Kerk van Ciprus, die Kerk van Griekeland, die 

Kerk van Albanië, die Kerk van Pole, die Kerk van Tsjeggo-Slowakye, 

en die Kerk van Amerika. 

 Daar is ook "outonome kerke" (wat net 'n simboliese kanoniese 

afhanklikheid van die moederbisdom behou) in Kreta, Finland en 

Japan. 'n "Patriarg" staan aan die hoof van die eerste nege van die 

outokefale kerke, die ander staan onder aartsbiskoppe of metropoliete. 

Dié primatiale titels is streng blote eretitels. 

 Die volgorde waarin die outokefale kerke genoem is, is geensins 

'n aanduiding van hul invloed of numeriese belangrikheid nie. Die ou 

patriargate van Konstantinopel, Alexandrië en Antiochië is 

byvoorbeeld vandag net skadus van hul eertydse glorie. Daar heers 
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egter steeds konsensus in die Ortodokse Kerk dat Konstantinopel se 

ereprimaatskap, wat deur die ou kerkwette erken is omdat dit die 

hoofstad van die antieke ryk was, as 'n simbool en werktuig van 

kerkeenheid moet bly. Die onlangse pan-Ortodokse konferensies is dus 

saamgeroep deur die ekumeniese patriarg van Konstantinopel. Verskeie 

van die outokefale kerke is de facto nasionale kerke, waarvan die 

Russiese Kerk verreweg die grootste is; en tog is dit nie die kriterium 

van nasionaliteit nie, maar eerder die territoriale beginsel wat die norm 

van kerkorganisasie is. 

 In die jongste tyd, en veral sedert die Russiese Revolusie, was 

daar heelwat onrus en administratiewe konflik binne die Ortodokse 

Kerk. In Wes-Europa en veral in die Amerikas is oorvleuelende 

jurisdiksies tot stand gebring en politieke gevoelens het gelei tot die 

ontstaan van kerklike organisasies sonder duidelike kanoniese status. 

Hoewel dit omstrede was, is die verklaarde doel met die betreklik 

onlangse stigting (1970) van die nuwe outokefale Ortodokse Kerk in 

Amerika deur die patriarg van Moskou, die herstel van normale 

territoriale eenheid in die Westelike Halfrond. 

 

II. Geskiedenis 
 

Oorsake van die skeuring tussen Oos en Wes 

 

 Die onderliggende twispunt in die skeuring tussen die Ooste en 

die Weste was, en is, of die Kerk van Rome in Nuwe Testamentiese tye 

en in die daaropvolgende eeue 'n Godgegewe oppergesag verkry het, 

gegrond op die woorde van Christus aan Petrus (Matt 16:18), en of elke 

Christelike Kerk basies dieselfde status as al die ander geniet solank hy 

saam met hulle die eenheid van die geloof en liefde bewaar. Duidelike 

polarisasie in die denke oor hierdie saak het geblyk toe Konstantyn I 

die hoofsetel van die Romeise Ryk van Rome na Konstantinopel (gewy 

in 330) verskuif het. Die Trinitêre en Christologiese geskille wat van 

die 4de tot die 8ste eeu gewoed het, is beslis deur ekumeniese konsilies 

wat in die Ooste vergader en deur die keisers byeengeroep is. Die 

tweede ekumeniese Konsilie (Konstantinopel, 381) het die volgende 

uitspraak gegee: "Die biskop van Konstantinopel geniet die 

ereprerogatief ná die biskop van Rome, omdat Konstantinopel die 

nuwe Rome is (kanon/kerkreël 3). In 451 het die vierde ekumeniese 
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 Die ekumeniese beweging, veral sedert die tweede Vatikaanse 

Konsilie, is vandag baie breër as die formele lidmaatskap van die 

Wêreldraad van Kerke. Die beginsel van versoening en die bereidheid 

van pouse om in die openbaar as gelykes van Oosterse patriarge te 

verskyn - soos in ontmoetings tussen pous Paulus VI en patriarg 

Athenagoras- is betekenisvolle stappe in die rigting van beter begrip 

tussen die Ortodoksie en die Rooms-Katolisisme. 

 Die neiging van sommige Westerse Christene wat die 

Christendom blykbaar met verskillende politieke of maatskaplike sake 

vereenselwig, het tot gevolg dat die tradisionele gaping wat in die 

verlede een van die groot oorsake van die breuk tussen die Ooste en die 

Weste was, weer groter word. 

 

Kerk, staat en samelewing 

 

 In die Weste het die kerk na die val van die Romeinse Ryk die 

verenigende maatskaplike funksie vervul wat geen ander individu of 

instelling kon nie. Uiteindelik is die pouse in die Christendom formeel 

met burgerlike gesag beklee. In die Ooste het die Ryk tot 1453 en in 

Rusland tot 1917 bly voortbestaan, dus moes die kerk haar 

maatskaplike funksies binne die raamwerk van die Christelike Ryk 

verrig. 

 Hierdie historiese teenstelling val saam met 'n teologiese 

polarisasie: die Oosterse Vaders het die God-mens-verhouding gesien 

as 'n persoonlike ervaring en Kommunie wat 'n hoogtepunt bereik in 

vergoddelikking; die Westerse teologie, daarenteen, het die mens 

gesien as outonoom in die sekulêre sfeer, hoewel onder die beheer van 

die kerk se gesag, wat gesien is as verteenwoordigend en in die plek 

van die gesag van God. 

 Die Bisantynse en Oosterse vorm van kerk-staat-verhoudings is 

dikwels bestempel as "caesaropapie" want die hierargie van die kerk 

het gewoonlik nie wetlik die mag gehad om die imperiale mag teen te 

staan nie. Hierdie etiket is egter in twee opsigte foutief; eerstens 

veronderstel dit dat die keiser 'n erkenbare mag gehad het om die 

inhoud van die geloof te bepaal, vergelykbaar met dié van die pous; en, 

tweedens onderskat dit die mag van die kerk (as 'n korporatiewe, 

gedaanteomvormende en vergoddelikende mag) wat doeltreffend is 

sonder wetlike waarborge of wette. Die bisantynse ideaal van kerk-
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oneg is. 'n Soortgelyke situasie het in Rusland geheers tot die 18de eeu 

toe groot getalle Rooms-Katolieke, wat die Oosterse Ritus gebruik het, 

weer in die Ortodoksie opgeneem is deur 'n blote belydenis van geloof, 

en dié gebruik is ook aanvaar met die ontvangs van individuele Rooms-

Katolieke. 

 Na die Hervorming van die 16de eeu het daar 'n lang 

korrespondensie plaasgevind tussen die Tübingense groep hervormers 

(Duitse Lutherane) onder leiding van P. Melanchton en die ekumeniese 

patriarg Jeremia II. Dit het geen konkrete gevolge gehad nie, want die 

Ooste het die Protestante in die algemeen slegs as 'n tak of afdeling van 

die geheel en al afgedwaalde Roomse Kerk beskou. 

 Verskeie pogings tot toenadering met die Anglikane, veral sedert 

die 19de eeu, was in die algemeen meer vrugbaar. Etlike private 

verenigings van kerkmanne en teoloë het begrip tussen die Oosterse 

Ortodoksie en die "Anglo-Katolieke" tak van die Anglikanisme 

bevorder. Die Ortodokse was egter huiwerig om enige formele stappe 

tot hereniging te doen voordat 'n bevredigende verklaring oor die 

inhoud van die Anglikaanse geloof in sy geheel verkry kon word. 

 Die hedendaagse ekumeniese beweging het die Ortodokse Kerk 

van die begin af betrek. Oosters-Ortodokse verteenwoordigers het 

sedert die begin van die eeu aan die verskillende Konferensies oor 

Lewe en Werk (prakties) en Geloof en Orde (teologies) deelgeneem. 

Een na die ander het die verskillende Ortodokse Kerke hulle aangesluit 

by die Wêreldraad van Kerke, wat in 1948 gestig is. Dikwels, en veral 

aan die begin van hul deelname, het Ortodokse afgevaardigdes hul 

toevlug geneem tot afsondelike verklarings wat dit aan die Protestantse 

meerderhede duidelik gestel het dat Christen-eenheid , volgens 

Ortodokse mening, alleen bereikbaar was in die volle eenheid van die 

primitiewe apostoliese geloof waarvan die Ortodokse Kerk nooit 

afgewyk het nie. Dié houding van die Ortodokse kan net begryp word 

as dit duidelik genoeg gestel word dat die waarheid - wat die historiese 

Ortodokse Kerk sê sy bewaar - deur die Heilige Gees in die kerk in sy 

geheel in stand gehou word en nie deur enige individu of groep 

individue in hul eie reg nie, en ook dat die eenheid van Christene - wat 

die doel van die ekumeniese beweging is - nie kulturele, intellektuele 

of rituele eenvormigheid veronderstel nie, maar eerder 'n mistieke 

gemeenskap in die volheid van die waarheid soos dit tot uiting kom in 

die eucharistiese Kommunie. 
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Konsilie van Chalcedon dié mening verder gevoer deur die primaatskap 

van "Ou Rome" te verklaar aan die hand van sy vorige status as ou 

imperiale hoofstad en die patriargale gesag van die "Nuwe Rome" te 

herbevestig (kanon/kerkreël 28). In 599 het die aartsbiskop van 

Konstantinopel hom, op grond van dieselfde teorie, die titel van 

ekumeniese patriarg toegeëien. Die aanvaarde maatstaf vir oppergesag 

in die Ooste was die de facto gesag wat sommige kerke hulle op grond 

van historiese omstandighede toegeëien het. Om egter ten volle 

regmatig te wees, moes dié gesag deur die kerklike konsilies 

goedgekeur word. 

 Politieke en kulturele faktore het ook tot die skeuring bygedra. 

Die Persiese oorloë van keiser Heraklius (610-641) en die 

daaropvolgende bedreiging van Islam het die Bisantyne gedwing om al 

hul kragte aan oorlewing in die Ooste te wy. Ontneem van die 

Bisantynse keiser se beskerming teen die Lombardynse invalle, het 

pous Stefanus II (752-757) koning Pepin van die Franke om hulp 

gevra; en het 'n latere pous, Leo III, Pepin se seun, Karel, as keiser in 

Rome gekroon. Die Frankiese invloed aan die pouslike hof het 

grootliks bygedra tot die verbreking van die laaste bande met die 

Ooste. 

 

Die skeuring van 1054 en die nagevolge daarvan 

 

 Die konflik tussen patriarg Photius en pous Nicolaas I het 

geëindig met 'n versoening onder Nicolaas se opvolger, Johannes VIII 

(872-882). Die vervreemding het egter in die 10de en 11de eeue groter 

geword weens die toenemende Duitse invloed in Rome asook die 

invoeging van die woord "Filioque" (en die Seun) in die 

Geloofsbelydenis van Nicea (waarskynlik in 1014). Die skeuring van 

1054 was niks anders nie as 'n onsuksesvolle poging tot versoening 

tussen Roomse gesante en patriarg Michael Cerularius. Dié poging het 

op wedersydse weersin uitgeloop. 

Die slegte behandeling van Oosterse Christene deur die kruisvaarders 

het die kloof nog wyer gemaak, in so 'n mate dat die talle pogings tot 

hereninging, en veral die konsilies van Lyon (1274) en Florence 

(1439,) misluk het. 

 Feitlik gelyktydig met die vervreemding van Rome het die 

Bisantynse kerk sy sendingbedrywighede geweldig uitgebrei. Die 
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sending na die Slawe, aangevoor deur St Cyrillus en St Methodius 

(863), het gelei tot die bekering van Bulgarye (864), Kiëfse Rusland 

(988), en die stigting van die Serwiese Kerk (1220). 

 Die verowering van Konstantinopel deur die Turke (1453) het 

nie die aansien van die patriargaat laat verdwyn nie. Die Ottomane het 

die burgerlike administrasie van al die Christene in die Turkse Ryk aan 

die patriargaat toevertrou. Die Russiese Kerk het egter tot volle 

onafhankliheid ontwikkel en homself beskou as die "Derde Rome", die 

opvolger van Bisantium. 

 Met die geleidelike verval van die Turkse Ryk in die 19de en 

20ste eeu, is onafhanklike outokefale kerke in die Balkan gestig. 

Inmiddels het die Russiese Kerk 'n onderrigstelsel ontwikkel wat deur 

sy sendelinge na Asië, Japan en Alaska uitgedra is en 'n leidende rol in 

die Ortodokse wêreld gespeel het. 

 Die Russiese Revolusie van 1917, die tydelike uitdowing en die 

heropflikkering in die moderne tyd van die Russiese Kerk, die 

vestiging en val van kommunistiese regimes in die Balkan na die 

Tweede Wêreldoorlog, die totstandkoming van betreklik sterk 

Ortodokse gemeenskappe in Wes-Europa en die Amerikas, asook die 

betrokkenheid van alle Ortodokse Kerke by die ekumeniese beweging, 

is die vernaamste faktore wat die Ortodokse Kerklewe vandag 

beïnvloed. 

 

III. Leer 
 

Konsilies en Geloofsbelydenisse 

 

 Alle Ortodokse geloofsformules, liturgiese tekste en leerstellige 

verklarings bevestig die aanspraak dat die Ortodokse Kerk die 

oorspronklike apostoliese geloof bewaar het, wat ook tot uiting gekom 

het in die gemeenskaplike tradisie van die eerste eeue. Die Ortodokse 

Kerk erken as ekumenies die sewe konsilies van Nicea I, (325), 

Konstantinopel I (381), Efese (431), Chalcedon/(451), Konstantinopel 

II (553), Konstantinopel III (681) en Nicea II (787), maar beskou ook 

die uitsprake van verskeie latere konsilies as uitings van dieselfde 

oorspronklike geloof (bv. die konsilies van Konstantinopel wat die 

teologie van st Gregorius van Palmas in die 14de eeu onderskryf het). 

Laastens erken die kerk haarself as die draer van 'n ononderbroke 
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eerste biskop van die Ziriane geword. Die uitbreiding van die Russiese 

Ryk in Asië het met pogings tot evangelisasie gepaardgegaan wat - 

soms in stryd met die verklaarde beleid van Russifisering wat die 

regering van St Petersburg gevolg het - St Cyrillus en St Methodius se 

voorbeeld van vertaling gevolg het. Die metode is in die 16de eeu 

onder die Tartare van die Volga gebruik en dwarsdeur die 18de en 19de 

eeue onder die onderskeie volke van Siberië. In 1714 is daar 'n 

sendingpos in China gestig. In 1794 het monnike van die Valamo Abdy 

Alaska bereik; hul geestelike leier, die monnik Herman, is in 1970 deur 

die Ortodokse Kerk tot heilige verklaar. 

 Die sending in Alaska het onder die leiding gestaan van 'n 

beskeie priester, Veniaminof, wat uit Oos-Siberië na Amerika gestuur 

is. Gedurende sy lang verblyf in Amerika, eers as priester, toe as 

biskop (1824-1868), het hy hom verbind tot die vertaling van die 

Evangelies en die liturgie in die tale van die Aleute, die Tlingit Indiane 

en die Eskimos van Alaska. 

 In Japan is 'n Ortodokse Kerk deur St Nikolai Kasatkin (oorlede 

1913), wat onlangs tot heilige verklaar is, gestig. Die geheel en al 

inheemse karakter van dié kerk het dit in staat gestel om die politieke 

beproewings van die Russies-Japanese oorlog (1904-1905), die 

Russiese Rewolusie en van die Tweede Wêreldoorlog te deurstaan. Die 

nuwe Kerk van Japan het in 1970 volle outonomie van die Russiese 

Kerk ontvang. 

 Die sendingtradisie word ook in Griekeland weer voortgesit. 

Verskeie Griekse verenigings wy hulle toe aan sendingwerk in Oos-

Afrika, waar redelik groot groepe in die jongste tyd by die Ortodokse 

Kerk aangesluit het. 

 

Die Ortodoksie en ander Christene 

 

 Sedert die mislukking van die verenigende Konsilie van Florence 

(1439), was daar nog nie weer enige amptelike pogings om die 

Ortodokse Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk te verenig nie. In 1484 

het 'n Ortodokse Konsilie bepaal dat Rooms-Katolieke wat by die 

Ortodokse kerk wil aansluit, deur salwing (of aanneming) ontvang 

moet word. In die 17de eeu het betrekkinge egter so versleg dat die 

ekumeniese patriargaat van Konstantinopel uitspraak gegee het dat alle 

Rooms-Katolieke en Protestantse sakramente, ook die Doop, heeltemal 
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VI. Die kerk en die wêreld 
 

 Die skeuring tussen die Griekse en Latynse kerke het 

chronologies saamgeval met 'n opwelling van Christelike sendingywer 

in Noord- en Oos-Europa. Albei het 'n bydrae gelewer tot die 

gevolglike uitbreiding van die Christendom, maar hulle het 

verskillende metodes gebruik. Die Weste het 'n Latynse liturgie aan die 

nuwe bekeerlinge opgelê en het Latyn sodoende die enigste draer van 

die Christelike beskawing en 'n belangrike instrument vir kerkeenheid 

gemaak. Intussen het die Ooste, soos gemeld, uit die staanspoor die 

beginsel van die vertaling van sowel die Bybel as die liturgie in die 

gesproke tale van die bekeerde nasies aanvaar. Die Chritendom is dus 

in die inheemse kulture van die Slawiese nasies geïntegreer en die 

universele Ortodokse Kerk het veel meer ontwikkel in 'n gemeenskap 

van nasionale kerke as 'n gesentraliseerde liggaam. 

 

Sendingwerk: gister en vandag 

 

 Die Christelike Ooste was ten spyte van die integrerende kragte 

van die Christelike Hellenisme altyd kultureel pluralisties: sedert die 

eerste eeue van die Christendom het Siriërs, Kopte, Ethiopiërs en ander 

etniese groepe hul eie tale in aanbidding gebruik en hul eie liturgiese 

tradisies ontwikkel. Selfs al was die Bisantynse Kerk feitlik monolities 

Grieks teen die tyd toe Grieke onder die Slawe begin sendingwerk 

doen het, was die gedagte van 'n liturgie in die volkstaal nog 

springlewendig, soos geblyk het uit die gebruik van die Slawiese 

volkstaal deur die sendelinge van St Cyrillus en St Methodius in die 

9de eeu. 

 Die Turkse verowering van die Midde-Ooste en van die Balkan 

(15de eeu) het die uitbreiding van die Ortodokse Kerk deur 

sendingwerk onderbreek. Dwarsdeur die middeleeue het Christene en 

Moslems gewoonlik net op militêre gebied teen mekaar te staan 

gekom, en die oorwinning van Islam het beteken dat Christene net in 

enklawes kon oorleef en volgens wet nie Moslems kon probeer bekeer 

nie. 

 Net die Russiese Kerk kon die tradisie van St Cyrillus en St 

Methodius voortsit en het dit nog tot vandag toe feitlik ononderbroke 

gedoen. In die 14de eeu het St Stefanus van Perm die Bybel en die 

liturgie in die taal van 'n Finse stam van Noord-Rusland vertaal en die 
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lewende tradisie van ware Christenskap wat tot uitdrukking kom in 

haar erediens, in die lewens van die heiliges en in die geloof van die 

hele volk van God. 

 In die 17de eeu het daar as teenhanger van die onderskeie 

"belydenisse" van die Hervorming, verskeie "Ortodokse belydenisse" 

verskyn wat deur plaaslike kerkvergaderings onderskryf is, maar wat in 

werklikheid met individuele outeurs geassosieer word (bv. 

Metrophanes Cristopoulos, 1625; Peter Mogila, 1638; Dositheos van 

Jerusalem, 1672). Nie een van dié geloofsbelydenisse word vandag nog 

erken nie en hulle is slegs van historiese belang. Wanneer hy die geloof 

van sy kerk verwoord, sal die Ortodokse teoloog eerder as om letterlike 

konformiteit met enige van dié geloofsbelydenisse na te streef, 

ooreenstemming met die Skrif en die tradisie nastreef soos dit deur die 

konsilies van ouds, die ou kerkvaders en die ononderbroke lewe van 

die liturgie uitgedruk word. Hy sal nie wegskram van nuwe 

formulerings nie, solank konsekwentheid en die kontinuïteit van die 

tradisie bewaar word. 

 Wat veral kenmerkend is van hierdie houding teenoor die geloof, 

is die afwesigheid van enige behebdheid om eksterne kriteriums vir die 

waarheid vas te stel - 'n behebdheid wat Westerse Christelike denke 

sedert die Middeleeue oorheers. Die waarheid verskyn as 'n lewende 

ervaring wat verkry kan word in die gemeenskap van die kerk en 

waarvan die Skrif, die konsilies en die teologie die normale uitings is. 

Selfs ekumeniese konsilies moet volgens die Ortodokse sienswyse 

agterna deur die liggaam van die kerk "ontvang" word ten einde as 

waarlik ekumenies erken te word. Uiteindelik word die waarheid dus as 

sy eie kriterium beskou: daar is tekens wat daarheen wys, maar nie een 

van dié tekens is 'n plaasvervanger vir 'n vrye en persoonlike ervaring 

van die waarheid nie, wat toeganklik gemaak word deur die 

sakramentele gemeenskap van die kerk. 

 Weens dié siening van die waarheid was die Ortodoksie 

tradisioneel onwillig om die kerk se gesag té presies en in té veel detail 

in die verklaring van geloofsake te laat geld. Dié onwilligheid is nie te 

wyte aan relativisme of onverskilligheid nie, maar eerder aan die 

oortuiging dat die waarheid nie omskryf hoef te word om ervaar te kan 

word nie en dat 'n legitime omskrywing, wanneer dit voorkom, 

hoofsaaklik daarop gemik moet wees om foute uit te skakel en nie om 

voor te gee om die waarheid self, wat, so word geglo, altyd in die kerk 
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teenwoordig is, te openbaar nie. 

 

God en die mens 

 

 Die ontwikkeling van die leerstellings oor die Drie-eenheid en 

die vleeswording, soos dit gedurende die eerste agt eeue van die 

Christelike geskiedenis plaasgevind het, het verband gehou met die 

konsep van die mens se deelname aan die geestelike lewe 

 Die Griekse kerkvaders het altyd te kenne gegee dat die frase in 

die Bybelse verhaal oor die skepping van die mens (Gen. 1:26), "na die 

beeld en gelykenis van God", beteken dat die mens nie 'n selfstandige 

wese is nie en dat sy aard uiteindelik bepaal word deur sy verhouding 

met God, sy "prototipe". In die Paradys is Adam en Eva geroep om aan 

die lewe van God deel te hê en om in Hom die natuurlike groei van hul 

menslikheid "van heerlikheid tot heerlikheid" te vind. Om "in God" te 

wees, is dus die natuurlike staat van die mens. Dié leer is veral 

belangrik in verband met die Vaders se siening van menslike vryheid. 

Vir teoloë soos Gregorius van Nyssa (4de eeu) en Maximus die Belyer 

(7de eeu) is die mens net werklik vry wanneer hy in gemeenskap met 

God is; andersins is hy slegs 'n slaaf van sy liggaam of van "die 

wêreld" waaroor hy, oorspronklik en op God se bevel, bestem was om 

te heers 

 Derhalwe impliseer die konsep sonde skeiding van God en die 

verlaging van die mens tot 'n afsonderlike en outonome bestaan waarin 

hy ontneem is van sowel sy natuurlike heerlikheid as sy vryheid. Hy 

word 'n element onderworpe aan kosmiese determinisme, en die beeld 

van God word dus in hom 'n verwronge beeld. 

 Vryheid in God soos Adam geniet het, het die moontlikheid 

geïmpliseer van afvallig raak van God. Dit is dié ongelukkige keuse 

wat die mens gedoen het, wat Adam tot 'n mindermenslike en 

onnatuurlike bestaan gelei het. Die mees onnatuurlike aspek van sy 

nuwe staat was die dood. Sterflikheid is wat elke mens nou by sy 

geboorte erf en dit is wat hom dryf om te stry om 'n bestaan, om 

selfbevestiging ten koste van ander en uiteindelik tot onderwerping aan 

die wette van die dierelewe. Die "prins van die wêreld" (d.i. Satan), wat 

ook die "moordenaar van die begin af" is, het heerskappy oor die mens. 

Van dié bose kringloop van dood en sonde, word die mens verlos deur 

die dood en Wederopstanding van Christus, wat verwerklik word in die 
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permanente openbarende rol van afbeeldings. Die vleeswording het 

beteken dat God mens geword het - d.i. ten volle sigbaar en dus 

beskryfbaar in sy menslike natuur. Die afbeeldings van Christus en die 

heiliges, wat in hul lewens die nuwe menslikheid gemanifesteer het wat 

deur die genade van God omvorm is, is oral ten volle op die voorgrond 

voor die gemeente geplaas. Daar is sodoende 'n teenstelling 

gesuggereer tussen die sigbare manifestering van God deur die grafiese 

voorstelling van Christus as mens en sy meer volmaakte, maar 

misterieuse en onsigbare teenwoordigheid in die Eucharistie. Die 

ikonostase, saam met daardie dele van die liturgie waar die gordyn 

voor die altaar oop- en toegemaak word, beklemtoon die misterieuse en 

"eskatologiese" (volvoering van die geskiedenis) aard van die 

eucharistiese diens. Hulle suggereer egter dat hierdie misterie nie 'n 

"geheim" is nie en dat die Christen deur die eucharistiese liturgie 

ingelei word in die werklikheid van die goddelike lewe en van die 

koninkryk wat kom, wat geopenbaar is toe God mens geword het. 

 Die lang ikonoklastiese geskil (725-843), waartydens die 

Ortodokse teologie van ikone volledig ontwikkel is, het hoofsaaklik 

gegaan oor die probleem van die vleeswording; dit was die regtreekse 

voortsetting van die Christologiese debatte van die 5de, 6de en 7de 

eeue. Die beeltenis van Christus, die vleesgeworde God, het vir die 

Oosterse Christen 'n belydenis van geloof in beeld geword: God was 

waarlik sigbaar in die menslikheid van Jesus van Nasaret, en die 

heiliges - wie se beelde die van Christus omring - is getuies daarvan dat 

die verheerlikte, "vergoddelikte" menslikheid toeganklik is vir diegene 

wat in Christus glo. 

 Deur af te sien van driedimensionele beelde of standbeelde, wat 

herinner het aan heidense afgodediens, het die Christelike Ooste 'n ryk 

tradisie van ikonografie ontwikkel. Draagbare ikone - dikwels op hout 

geskilder, maar ook met gebruikmaking van mosaïek en emalje-

tegnieke - word altyd in huise of openbare plekke gehou. Onder die 

ikoonskilders, wat nooit hul werke onderteken het nie, was daar 

verskeie geniale kunstenaars. Die meeste van hulle is onbekend, maar 

die tradisie en geskrewe dokumente het die name van sommige aan die 

lig gebring, soos die beroemde Russiese skilder van die 14de-15de eeu, 

Andrei Rublev. 
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ritueel is 'n Latyns-geïnspireerde en juridiese vorm van persoonlike 

kwytskelding deur Peter Mogila, metropoliet van Kiev, in die 17de eeu 

ingestel. Bieg word in die Ortodoksie algemeen gesien as 'n vorm van 

geestelike genesing, eerder as 'n verhoor. Die relaltiewe afwesigheid 

van wettiesheid weerspieël die Oosterse patristiese benadering tot 

sonde, naamlik as 'n innerlike passie en as verslawing. Die uiterlike 

sondige dade - en net dit kan wetlik verhoor word - is net manifestasies 

van die mens se innerlike siekte. 

 Salwing van die siekes.  Salwing van die siekes is 'n vorm van 

genesing deur gebed. In die Griekse Kerk vind dit jaarliks ten bate van 

die hele gemeente op die aand van Heilige Woensdag in die kerk plaas. 

 Die Huwelik  Die huwelik word gevier deur 'n kroningsrite wat 

met groot plegtigheid geskied en wat dui op 'n ewige eenwording wat 

sakramenteel in die koninkryk van God "geprojekteer" word. Die 

Ortodokse teologie oor die huwelik lê nadruk op die sakramentele 

ewigheid daarvan eerder as die wetlike onverbreekbaarheid daarvan. 

Dus word tweede huwelike, in geval van of sterfte of egskeiding, met 'n 

gedempte boetvaardige rite gevier, en mans wat meer as een maal 

getroud was, word nie tot die priesterskap toegelaat nie. Trou na 'n 

egskeiding word toegelaat op grond van die moontlikheid dat die 

sakrament van die huwelik nie die eerste keer met die bewustheid en 

verantwoordelikheid ontvang is wat dit ten volle effektief sou gemaak 

het nie; om weer te trou, kan 'n tweede kans bied. 

 

Argitektuur en ikonografie 

 

 Sedert die tyd van Konstantyn I het die Oosterse Christendom 'n 

verskeidenheid patrone van kerkargitektuur ontwikkel. Die hoofmodel 

is geskep toe keiser Justinianus I die "groot kerk" van Hagia Sofia in 

Konstantinopel in die 6de eeu voltooi het. Die argitektoniese gedagte 

by die ontwerp van daardie kerk was die bou van 'n reuse- ronde koepel 

bo-op die klassieke vroeë Christelike basilika. Die koepel was bedoel 

om die neerdaling van die hemel op die aarde te simboliseer - d.w.s. die 

diepste betekenis van die eucharistieviering. 

 Die beeldewand, of ikonostase, wat die altaarruimte van die skip 

in hedendaagse Ortodokse Kerke skei, is 'n taamlik late ontwikkeling. 

Na die oorwinning van die ortodoksie oor die ikonoklasme 

(vernietiging van beelde) in 843 is 'n nuwe klem geplaas op die 
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Doop en die sakramentele lewe van die kerk. 

 Die breë raamwerk van hierdie begrip van die verhouding God-

mens is duidelik anders as die siening wat in die Christelike Weste 

oorheersend geword het, naamlik die beskouing wat "natuur" in 

teenstelling met "genade" stel en wat erfsonde as 'n oorgeërfde sonde 

beskou eerder as 'n ontneming van vryheid. In die Ooste word die mens 

as volledig mens beskou wanneer hy aan God deel het; in die Weste 

word die mens se natuur as outonoom beskou, sonde word as 'n 

strafbare misdaad beskou en genade as die verlening van vergifnis. 

Daarom is die doel van die Christen in die Weste regverdiging, terwyl 

dit in die Ooste eerder gemeenskap met God en vergoddelikking** is. In 

die Weste word die kerk beskou as bemiddelaar (vir die skenking van 

genade) en  gesagsliggaam (om sekerheid met betrekking tot kerkleer 

te waarborg); in die Ooste word die kerk beskou as 'n gemeenskap 

waarin God en die mens mekaar weereens ontmoet en 'n persoonlike 

ervaring van die goddelike lewe moontlik word. 

 

Christus 

 

 Die Ortodokse Kerk het hom formeel verbind tot die 

Christologie (leer oor Christus) wat bepaal is deur die konsilies van die 

eerste agt eeue. Saam met die Latynse Kerk van die Weste het hy die 

Arianisme ('n geloof in die onderworpenheid van die Seun aan die 

Vader) by Nicea (325), Nestorianisme ('n geloof wat die 

onafhanklikheid van die goddelike en menslike nature van Christus 

beklemtoon) by Efese (431), en Monofisitisme ('n geloof dat Christus 

net een goddelike natuur gehad het) by Chalcedon (451) verwerp. Die 

Oosterse en Westerse kerke het steeds formeel die tradisie van 

daaropvolgende Christologiese ontwikkelings gemeen hoewel die 

beroemde formule van Chalcedon "een pesoon in twee nature" in die 

Ooste en die Weste verskillend beklemtoon word. Die beklemtoning 

van Christus se identifisering met die vooraf bestaande Seun van God, 

die Logos (Woord) van die Evangelie volgens Johannes, kenmerk die 

Ortodokse Christologie. 

 Op Bisantynse ikone verskyn Griekse letters wat die ekwiwalent 

is van die Joodse Tetragrammaton YHWH,  - die naam van God in die 

** In alle Afrikaanse Bybelvertalings sedert die eerste vertaling in 1933, word 

die woord “theosis” (vergoddeliking) vertaal as “heiligmaking”. 
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Ou Testament - dikwels om die gesig van Jesus. Jesus word dus altyd 

in Sy goddelike identiteit gesien. Net so word die Maagd Maria in die 

liturgie altyd as Theotokos (die "een wat aan God geboorte gegee het") 

aangespreek, en hierdie term wat by Efese formeel as 'n maatstaf van 

ortodoksie aanvaar is, is in der waarheid die enigste 

"Mariologiese" (leer oor Maria) leer wat in die Ortodokse Kerk aanvaar 

word. Dit weerspieël die leer van Christus se unieke goddelike Persoon 

en Maria word dus slegs vereer omdat sy "na die vlees" Sy moeder is. 

 Hiedie klem op die persoonlike goddelike identiteit van Christus, 

wat berus op die leer van St Cirillus van Alexandrië (5de eeu), 

impliseer nie die ontkenning van Sy menslikheid nie. Die antropologie 

(leer van die mens) van die Oosterse Vaders beskou die mens nie as 'n 

selfstandige wese nie, maar impliseer eerder dat gemeenskap met God 

die mens ten volle mens maak. Dus is die menslike natuur van Jesus 

Christus, ten volle aangeneem deur die goddelike Woord, inderdaad die 

"nuwe Adam" waarin die hele mensdom weer sy oorspronklike 

heerlikheid ontvang. Christus se menslikheid is ten volle "ons s'n"; dit 

het al die kenmerke van die mens gehad - "elke natuur (van Christus) 

handel volgens die eienskappe daarvan", het Chalcedon, in navolging 

van die leer van pous Leo, verklaar - sonder om sigself los te maak van 

die heilige Woord. Gevolglik, in die dood self - want Jesus se dood was 

inderdaad ten volle 'n menslike dood - was die Seun van God die een 

wat die Passie deurgemaak het. Die teopaschiete formule ("God het in 

die vlees gely") het saam met die Theotokos-formule 'n maatstaf van 

ortodoksie in die Oosterse Kerk geword, veral na die tweede Konsilie 

van Konstantinopel (553). Dit het geïmpliseer dat Christus se 

menslikheid inderdaad werklik was, nie net op sigself nie, maar ook vir 

God, aangesien dit Hom tot die dood aan die kruis gebring het en dat 

die redding en verlossing van die mensdom deur God alleen vermag 

kan word - vandaar die noodsaaklikheid dat Hy Hom onderwerp het 

aan die dood, wat die mensdom gevange gehou het. 

 Aan hierdie teologie van redding en verlossing word die beste 

uitdrukking gegee in die Bisantynse liturgiese gesange van Goeie 

Week en Pase: Christus is die een wat " die dood met die dood 

vertrap", en die aand voor Goeie Vrydag verheerlik die gesange reeds 

sy oorwinning. Verlossing word nie beskou as die voldoening aan 

goddelike geregtigheid, deur die betaling van die skuld vir Adam se 

sonde, - soos die middeleeuse Weste dit verstaan het nie - maar as die 
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Liggaam....", "Dit is my Bloed...") wat tradisioneel in die Weste as die 

noodsaaklike formulier vir die geldigheid van die sakrament beskou 

word. In die Ooste is die hoogtepunt van die gebed egter nie die 

herdenking van Christus se handeling nie, maar die aanroep van die 

Heilige Gees, wat onmiddellik daarop volg: "Laat U Heilige Gees op 

ons neerdaal en op die Gawes wat hier berei is en maak hierdie brood 

die kosbare Liggaam van U Christus...". Dus word die sentrale misterie 

van die Christendom gesien as uitgevoer te word deur die gebed van 

die kerk en deur 'n aanroeping van die Gees. Die aard van die misterie 

wat in die brood en wyn plaasvind, word aangedui deur die term 

metabolé ("sakramentele verandering"). Die Westerse term 

transubstansiasie kom in net 'n paar geloofsbelydenisse na die 17de eeu 

voor. 

 Wydings.  Die Ortodokse Kerk erken drie groot wydings: tot die 

diakonaat, tot die priesterskap en tot die biskopsamp, asook die 

mindere wydings tot lektoraat en die subdiakonaat. Al die wydings 

word deur die biskop waargeneem en, normaalweg, tydens die 

eucharistiese liturgie. Die wyding van 'n biskop vereis die deelname 

van minstens twee of drie biskoppe asook 'n verkiesing deur 'n 

kanoniese sinode. 

 Bieg.  Die sakrament van die bieg was in die vroeë kerk 'n 

plegtige en openbare daad van versoening, waardeur 'n 

geëkskommunikeerde sondaar weer tot kerklidmaat toegelaat is. Dit het 

deur die geskiedenis in 'n private daad van belydenis ontwikkel 

waardeur elke Christen se lidmaatskap van tyd tot tyd in die kerk hernu 

word. In die Ortodokse Kerk is daar vandag 'n sekere verskeidenheid in 

sowel die gebruik as die  rite van die bieg. In die kerke van die Balkan 

en die Midde-Ooste het dit gedurende die vier eeue van Turkse 

besetting in onbruik verval, maar dit word vandag geleidelik weer 

ingestel. In Grieksprekende kerke het net sekere priesters, wat spesiaal 

deur die biskop aangestel is, die reg om die bieg aan te hoor. In 

Rusland, daarenteen, het die bieg 'n standaardgebruik gebly wat in die 

algemeen voor die gebruik van Kommunie vereis word. Algemene of 

groepsbelyding van sondes, wat deur Johannes van Kronstad, 'n 

Russiese geestelike leier van die vroeë 20ste eeu ingestel is, vind ook 

by geleentheid plaas. Die rite van die bieg in die Euchologion behou 

die vorm van 'n gebed, of smeekbede, wat deur die priester gedoen 

word vir die vergewing van die boeteling se sondes. In die Slawiese 
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begrafnisdiens of die diens vir die tonsuring van 'n monnik, wat in die 

Weste sacramentalia genoem word nie. Trouens, geen konsilie wat 

deur die Ortodokse Kerk erken word, het nog ooit die aantal 

sakramente bepaal nie; dit is bloot in die "Ortodokse belydenisse" van 

die 17de eeu, wat teen die Hervorming gerig was, waar die getal sewe 

algemeen aanvaar is. Die grondliggende sakramentele teologie van die 

Ortodokse Kerk berus egter op die beginsel dat die kerklike 

gemeenskap die unieke mystèrion is en dat die onderskeie sakramente 

of sacramentalia die normale uitdrukking daarvan is. 

 In die Weste is daar sedert die Skolastiese tydperk (Middeleeue) 

en veral sedert die Katolieke Hervorming (16de eeu) baie klem gelê op 

die plaasvervangende juridiese mag van die geestelike om die 

sakramente geldig te bedien. Die Ortodokse Ooste vertolk egter elke 

sakramentele handeling as 'n gebed van die hele kerklike gemeenskap 

onder leiding van die biskop of sy verteenwoordiger, en ook as 'n 

antwoord van God, gegrond op Christus se belofte om die Heilige Gees 

op die kerk te laat neerdaal. Dié twee aspekte van die sakrament sluit 

sowel die magiese as die wettiese uit: hulle gee te kenne dat die Heilige 

Gees gegee word aan mense wat vry is en vra van hierdie mense om 

daarop te antwoord. In die mystèrion van die kerk word die deelname 

van mense aan God bewerkstellig deur hul "samewerking" of 

"sinergie"; om dié deelname weer eens moontlik te maak, is die doel 

van die vleeswording. 

 Doop en aanneming.  Die doop vind gewoonlik plaas by wyse 

van  drievoudige onderdompeling, as 'n teken van die dood en 

Wederopstanding van Christus; dus het dié rite wesenlik die voorkoms 

van 'n gawe van nuwe lewe. Dit word onmiddellik gevolg deur die 

Mirresalwing (of Vormsel), deur 'n priester, wat die pasgedoopte 

Christen salf met "Heilige Olie" wat deur die biskop gewy is. Gedoopte 

en gesalfde kinders word tot die Heilge Nagmaal toegelaat. Deur 

kinders onmiddellik na hul Doop tot beide Mirresalwing en die 

Nagmaal toe te laat, handhaaf die Oosterse Christelike tradisie die 

positiewe betekenis van die Doop as die begin van 'n nuwe lewe wat 

deur die Eucharistie gevoed word. 

 Die Eucharistie.  Daar was nog nooit in die Ooste veel bespiegel 

oor die aard van die eucharistiese misterie nie. Albei kanons wat tans 

gebruik word (dié van St Basilius en dié van St Johannes 

Christostomos), sluit die "woorde van instelling" in ("Dit is my 
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vereniging van die menslike en die goddelike, met die goddelike wat 

menslike sterflikheid en swakheid oorkom en , uiteindelik, die 

verheffing van die mens tot die goddelike lewe. 

 Wat Christus eens en vir altyd vermag het, moet vryelik 

toegeëien word deur diegene wat "in Christus" is; hul doel is 

"vergoddelikking", wat nie ontmensliking beteken nie, maar die 

verheffing van die mens tot die waardigheid wat met die skepping vir 

hom voorberei is. Feeste soos die Verheerliking of Hemelvaart is uiters 

gewild in die Ooste juis omdat hulle die verheerliking van die 

mensdom in Christus vier - 'n verheerliking wat die koms van die 

Koninkryk van God vooruitloop, wanneer God "alles in alles" sal wees. 

 Deelname aan die reeds vergoddelikte menslikheid van Christus 

is die ware doel van die Christelike lewe, en word volbring deur die 

Heilige Gees. 

 

Die Heilige Gees 

 

 Die gawe van die Heilige Gees met Pinkster "het alle mense tot 

eenheid geroep", volgens die Bisantynse liturgiese gesang van dié dag; 

tot dié eenheid wat Paulus die "liggaam van Christus" genoem het, tree 

elke individuele Christen toe deur die Doop en "salwing" (die Oosterse 

weergawe van die Westerse "vormsel") wanneer die priester hom salf 

met die woorde: "die seël van die gawe van die Heilige Gees". 

 Dié gawe vra egter dat die mens in vryheid daarop antwoord. 

Ortodokse heiliges soos Serafim van Sarof (oorlede1833) het die hele 

inhoud van die Christelike lewe beskryf as 'n "verkryging van die 

Heilige Gees". Die Heilige Gees word dus gesien as die vernaamste 

bewerker van die mens se herstel tot sy oorspronklike natuurlike staat 

deur Gemeenskap in Christus se liggaam. Hierdie rol van die Gees 

word ryklik weerspieël deur 'n verskeideheid liturgiese en sakramentele 

handelinge. Elke aanbiddingshandeling begin gewoonlik met 'n gebed 

tot die Gees en alle groot sakramente begin met die aanroep van die 

Gees. Die eucharistiese liturgieë van die Ooste skryf die uiteindelike 

misterie van van Christus se Teenwoordigheid toe aan 'n neerdaling 

van die Gees op die aanbiddende gemeente en op die eucharistiese 

brood en wyn. Die betekenis van die aanroeping (in Grieks epiklésis) is 

in die Middeleeue hewig gedebatteer deur Griekse en Latynse 

Christene omdat die Roomse kanon van die mis geen verwysing na die 
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Gees bevat het nie en dus deur die Ortodokse Grieke as ontoereikend 

beskou is. 

 

 Sedert die Konsilie van Konstantinopel (381), wat die 

Pneumatomachi ("vegters teen die Gees") veroordeel het, het niemand 

in die Ortodokse Ooste nog ooit ontken dat die Gees nie net 'n "gawe" 

is nie, maar ook die gewer - d.i. dat Hy die derde Persoon van die 

heilige Drie-eenheid is. Die Griekse vaders het in Gen. 1:2 'n 

verwysing gesien na die Gees se samewerking in die goddelike daad 

van die skepping; die Gees is ook gesien as aktief in die "nuwe 

skepping" wat plaasgevind het in die baarmoeder van die Maagd Maria 

toe sy die moeder van Christus geword het (Luk 1:35); en uiteindelik is 

Pinkster gesien as 'n vooruitloping van die "laaste dae" (Handelinge 

2:17) wanneer, in die laaste dae, 'n universele gemeenskap met God 

bereik sal word. Dus word al die beslissende dade van God verrig " 

deur die Vader, in die Seun, deur die Heilige Gees". 

 

Die Heilige Drie-eenheid. 

 

Teen die 4de eeu het daar 'n polariteit tussen die Oosterse en Westerse 

Christene ontwikkel in hul onderskeie begrippe van die Drie-eenheid. 

In die Weste was die Godsbegrip allereers dié van een wese (die Drie-

eenheid van Persone is beskou as 'n irrasionele waarheid wat 

geopenbaar word); in die Ooste is die drie-persoonlikheid van God 

gesien as 'n primêre feit van die Christelike ervaring. Vir die meeste 

Griekse Vaders was dit nie die Drie-eenheid wat teologiese bewys 

nodig gehad het nie, maar eerder God se eenheid van wese. Die 

Kappadociese Vaders (Gregorius van Nyssa, Gregorius van Nazianzus 

en Basilius van Caesarea) is selfs daarvan beskuldig dat hulle triteïste 

was vanweë die personalistiese klem in hul begrip van God op een 

wese in drie hipostase (die Griekse term hipostasis was die ekwiwalent 

van die Latynse substantia en het 'n konkrete werklikheid aangedui). 

Vir Griekse teoloë is dié teminologie bedoel om die konkrete Nuwe 

Testamentiese openbaring van die Seun en die Gees teenoor dié van die 

Vader aan te dui. 

 Hedendaagse Ortodokse teoloë is geneig om dié personalistiese 

benadering tot God te beklemtoon; hulle beweer dat hulle daarin die 

oorspronklike Bybelse personalisme waarneem, onvervals in die 
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 Die Paas- en weeklikse siklusse oorheers baie duidelik alle 

koorgebede van die hele jaar en toon aan hoe absoluut sentraal die 

Wederopstanding in die Oosterse begrip van die Christelike boodskap 

staan. Die datum vir Pase, wat by die Konsilie van Nicea (325) bepaal 

is, is die eerste Sondag na die volmaan wat op die lentenagewening 

volg. Daar is verskille tussen die Ooste en die Weste se berekening van 

die datum omdat die Ortodokse Kerk die Juliaanse kalender gebruik 

om die datum van die nagewening te bepaal (daarom 13 dae later) en 

ook weens die tradisie dat Paasfees noodwendig ná die Joodse Pasga 

moet wees en nooit daarvóór mag plaasvind nie of daarmee mag 

saamval nie. Die jaarlikse siklus sluit die gesange in vir elk van die 366 

dae van die kalenderjaar, met sy feeste en daaglikse herdenking van die 

heiliges. Dit word aangetref in die 12 dele van die Menaion 

("Maandboek"). 

 Van die 6de tot die 9de eeu het die Bisantynse Kerk haar goue 

eeu in die skepping van gesange deur uitstekende digters soos Johannes 

van Damaskus beleef. In later tye het die skryf van gesange in die 

algemeen die patroon gevolg wat dié skrywers geskep het, maar dit het 

selde die hoë peil van die voorbeelde uit die vroeë eeue bereik. 

Aangesien die Oosterse Ortodokse tradisie instrumentale musiek of 

begeleiding verbied, is die sang altyd a capella, met slegs enkele 

uitsonderings wat in verwesterde gemeentes in Amerika toegelaat 

word. Die gedagte ten grondslag van dié verbod berus op die 

aanbiddingswyse in die Nuwe Testament, naamlik dat slegs die 

natuurlike vaardighede van die lewende gemeente beskou word as in 

staat om die lof te bring wat God waardig is. In baie Ortodokse kerke is 

daar 'n magdom nuwe musikale komposisies vir liturgiese tekste. 

 

Die Sakramente 

 

 Eietydse Ortodokse kategismusse en handboeke verklaar almal 

dat die kerk sewe mystèria of "sakramente" erken: die doop, salwing, 

Nagmaal, wyding, bieg, salwing van die siekes (die "laaste oliesel" van 

die middeleeuse Weste), en .die Huwelik. Nóg die liturgiese boek, die 

Euchologion (gebedeboek), wat die tekste van die sakramente bevat, 

nóg die kerkvaderlike tradisie beperk egter die aantal sakramente 

formeel; hulle onderskei nie duidelik tussen die "sakramente" en 

handelinge soos die seën van die water met Epifánie of die 



26 

Dié deel van die liturgie eindig met die uitstuur van die "katkisante", 

wat, totdat hulle gedoop is, nie tot die sakramentele deel van die diens 

toegelaat is nie. Die "Liturgie van die Gelowiges" sluit nog 'n 

seremoniële prosessie in van die priester wat die altaarruimte 

binnegaan. Hy dra die brood en wyn van die tafel van offerande na die 

altaar (Groot Intog); die daaropvolgende sing van die Niceense 

Geloofsbelydenis, die eucharistiese kanon, die Onse Vader en die 

Kommuniel is - soos in die Weste - die kenmerkende dele van die 

Bisantynse "Liturgie van die Gelowiges". Die brood wat vir die 

Eucharistie gebruik word, is gewone gesuurde brood; met Kommunie 

ontvang die kommunikant die brood saam met die wyn met 'n spesiale 

lepel (labis). 

 

 

Die Liturgiese Siklusse 

 

 Een van die vernaamste eienskappe van die Bisantynse liturgiese 

tradisie is die rykdom en verskeidenheid van gesangtekste wat die 

onderskeie siklusse van die liturgiese jaar kenmerk. 'n Spesiale 

liturgiese boek bevat die gesange vir elk van die hoofsiklusse. Die 

daaglikse siklus sluit in die koorgebede van Vespers (Hesperinos), 

Komplete (Apodeipnon), die middernaggebed, Mette (Orthros), en die 

vier kanoniese "ure" - koorgebede wat op die "Eerste" (6:00 vm), 

"Derde" (9:00 vm), "Sesde" (12:00), en "Negende" (3:00 nm) ure gebid 

moet word. Die liturgiese book wat die daaglikse siklus dek, word die 

Hðrologion genoem. Die Paassiklus het as middelpunt die "Fees van 

Feeste" d.i. Christus se Opstanding; dit sluit in die tydperk van die 

Groot Vas, voorafgegaan deur drie Sondae van voorbereiding, en die 

tydperk van 50 dae ná Pase. Die gesange van die Vastyd verskyn in die 

Triðdion (Drie Odes), en dié van die Paasseisoen in die Pentekostarion 

(genoem die "Bloemryke Triodion"). Die weeklikse siklus is die 

voortsetting van die Opstandingsiklus wat aangetref word in die 

Triðdion en die Pentakostarion; elke week ná die Sondag na Pinkster 

(50 dae na Pase) het sy eie musiektoon of -modus waarin al die 

gesange van die week gesing word. Daar is agt tone waarvan die 

komposisie, volgens tradisie, aan St Johannes van Damaskus (8ste eeu) 

toegeskryf word. Elke week sentreer om Sondag, die dag van Christus 

se Opstanding. 
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inhoud daarvan deur latere filosofiese spekulasie. 

 Polarisasie van die Oosterse en Westerse konsepte van die Drie-

eenheid is die oorsaak van die Filioque-dispuut. Die Latynse woord 

Filioque ("en van die Seun") is in die 6de eeu tot die Geloofsbelydenis 

van Nicea toegevoeg. Deur te bevestig dat die Heilige Gees nie slegs 

"van die Vader uitgaan" nie (soos die oorspronklike belydenis verklaar 

het), maar ook "van die Seun", het die Spaanse konsilies beoog om 

Arianisme te veroordeel deur die Seun se goddelikheid te herbevestig. 

Later het die toevoeging egter 'n anti-Griekse slagspreuk geword, veral 

nadat Karel die Grote (9de eeu) daarop aanspraak gemaak het om oor 

die herrese Romeinse Ryk te heers. Die toevoeging is uiteindelik onder 

Duitse druk in Rome aanvaar. Dit is geregverdig binne die raamwerk 

van Westerse begrippe van die Drie-eenheid; die Vader en die Seun is 

gesien as een God wat die Gees spireer ("asem"). 

 Die Bisantynse teoloë het die toevoeging teengestaan, eerstens, 

op grond daarvan dat die Westerse Kerk geen reg gehad het om die teks 

van 'n ekumeniese geloofsbelydenis eensydig te verander nie, en, 

tweedens, omdat die Filioque-klousule geïmpliseer het dat die 

goddelike persone tot blote verhoudings verlaag is ("die Vader en die 

Seun is twee in verhouding tot mekaar, maar een in verhouding tot die 

Gees"). Vir die Grieke is net die Vader die oorsprong van sowel die 

Seun as die Gees. Patriarg Photius (9de eeu) was die eerste Ortodokse 

teoloog wat die Griekse teenkanting van die Filioque-begrip uitdruklik 

uitgespel het, maar die debat het dwarsdeur die Middeleeue 

voortgeduur. 

 

Die Transendensie van God 

 

 'n Belangrike element in die Oosterse Christelike Godsbegrip is 

die gedagte dat God in sy wese heeltemal transendent en onkenbaar is 

en dat, streng gesproke, God slegs met negatiewe hoedanighede 

aangedui kan word: dit is moontlik om te sê wat God nie is nie, maar 

dit is onmoontlik om te sê wat Hy is. 

 'n Suiwer negatiewe of "apofatiese" teologie - die enigste wat uit 

die Ortodokse oogpunt op die wese van God van toepassing gemaak 

kan word - lei egter nie tot agnostisisme nie, want God openbaar 

Homself persoonlik - as Vader, Seun en Heilige Gees - en ook in sy 

handelinge of "energieë". Dus sluit ware kennis van God altyd drie 
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elmente in: geestelike ontsag; persoonlike ontmoeting; en deelname 

aan die handelinge, of energieë, wat God vryelik aan die skepping 

skenk. 

 Dié begrip van God hou verband met die personalistiese siening 

van die Drie-eenheid. Dit het ook gelei tot die amptelike bevestiging 

deur die Ortodokse Kerk van die teologie van St Gregorius van 

Palamas, die leier van die Bisantynse hesigaste (monnike wat hulle 

toewy aan goddelike stilte deur gebed), by die konsilies van 1341 en 

1351 in Konstantinopel. Dit konsilies het 'n werklike onderskeid in 

God bevestig, tussen die onkenbare wese en die handelinge of energieë, 

wat werklike gemeenskap met God moontlik maak. Die vergoddeliking 

van die mens, wat in Christus eens en vir altyd verwerklik is, is dus 

vermag deur 'n gemeenskap van goddelike energie met die menslike in 

Christus se verheerlikte mensheid. 

 

Moderne teologiese ontwikkelings 

 

 Tot met die verowering van Konstantinopel deur die Turke 

(1453) was Bisantium die onbetwiste intellektuele sentrum van die 

Ortodokse Kerk. Allesbehalwe monolities, is Bisantium se teologiese 

denke dikwels gepolariseer deur, aan die een kant, 'n humanistiese 

neiging, wat die Griekse filosofie in teologiese denke bevorder het, en 

aan die ander kant, die strenger en mistiese teologie wat in die 

monastiese kringe geheers het. Die besorgdheid oor die bewaring van 

die Griekse kultuur en oor die politieke redding van die ryk het 

verskeie vooraanstaande Humaniste daartoe gebring om 'n standpunt 

ten gunste van vereniging met die Weste in te neem. Die mees 

skeppende teoloë (bv. Simeon die Nuwe Teoloog, dood in 1033; 

Gregorius Palamas, dood in 1359; Nicolaas Cabasilas, dood in 1309) is 

egter meestal gevind in die monastiese groep, wat die tradisie 

voortgesit het van patristiese spiritualiteit wat gegrond was op die 

teologie van vergoddelikking. 

 Die 16de, 17de en 18de eeue was die donker eeue van Ortodokse 

teologie. Nóg in die Midde-Ooste, nóg in die Balkan, nóg in Rusland 

was daar enige moontlikheid van onafhanklike teologiese kreatiwiteit. 

Aangesien daar geen formele teologiese onderrig beskikbaar was nie 

behalwe in Westerse Rooms-Katolieke of Protestantse skole, is die 

Ortodokse tradisie hoofsaaklik bewaar deur die liturgie, wat al sy 
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plaaslike taal in die liturgie gebruik word. Vertalings van sowel die 

Skrif as die liturgie in verskeie tale is deur die middeleeuse Bisantyne 

onderneem asook deur hedendaagse Russiese sendelinge. Liturgiese 

konserwatisme gee egter in die praktyk aanleiding tot die bewaring van 

verouderde tale. Die Bisantynse Grieks wat deur hedendaagse Grieke 

in kerkdienste gebruik word en Ou Slawonies, wat nog steeds deur al 

die Slawe in stand gehou word, is ten minste net so ver verwyder van 

die gesproke tale soos die taal van die King James Bybel - wat in baie 

Protestantse Kerke gebruik word - van moderne Engels. 

 

 

 

 

Die Eucharistiese Liturgieë 

 

 Twee eucharistiese liturgieë word meestal in die Ortodokse 

eredienste gebruik - die liturgie van St Johannes Chrysostomos en dié 

van St Basilius die Grote. Albei het hul huidige vorm teen die 9de eeu 

aangeneem, maar daar word algemeen erken dat die woorde van die 

eucharistiese "kanon" van die liturgie van St Basilius terugstrek tot die 

4de eeu, d.w. s. tot St Basilius self. Die sogenaamde Liturgie van St 

Jacobus word ook by geleentheid gebruik, veral in Jerusalem. 

Gedurende die Vastyd word 'n Kommuniediens saam met die aandiens, 

Vespers, gevier; met die Brood en Wyn wat die voorafgaande Sondag 

gekonsekreer is; dit heet die "Liturgie van die Voorafgewyde Gawes" 

en word aan St Gregorius die Grote toegeskryf. 

 Die liturgieë van St Johannes Christostomos en St Basilius 

verskil net wat die teks van die eucharistiese kanon betref: hul 

algemene struktuur, wat in die hoë middeleeue vasgestel is, is presies 

dieselfde. Die eucharistiese liturgieë begin met 'n uitvoerige 

voorbereidingsrite (proskomidé). Op 'n afsonderlike "tafel van 

offerande" rangskik 'n priester die stukkies brood op 'n pateen, of bord, 

wat die byeenkoms van die heiliges, lewend sowel as dood, rondom 

Christus die 'Lam van God" simboliseer. Dan volg die "Liturgie van die 

Katkisante", wat begin met die binnegaan, in prosessie, van die 

priester, met die Evangelie, van die altaarruimte (Klein Intog) en wat 

die tradisionele Christelike "liturgie van die woord" - lesings uit die 

Nuwe Testamentiese briewe en Evangelies, asook 'n preek, - insluit. 
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ervaring wat gelyktydig die emosionele, intellektuele en estetiese 

vermoëns van die mens aanspreek. Die liturgie sluit 'n verskeidenheid 

modelle, of simbole, in en maak gebruik van formele teologiese 

stellings asook liggaamlike gewaarwordings en gebare (bv. musiek, 

wierook, buigings) of die visuele kuns. Dit alles is bedoel om die 

inhoud van die Christelike geloof eweseer aan die geletterdes en die 

ongeletterdes oor te dra. Deelname aan die liturgie veronderstel 

vertroudheid met die modelle en baie daarvan word bepaal deur die 

kerk se historiese en kulturele verlede. Die gebruik van so 'n uitvoerige 

en eeue-oue liturgie behels dus kategetiese voorbereiding. Dit kan die 

aanpassing van die liturgiese vorms self vereis. Die Ortodokse Kerk 

erken dat liturgiese vorms veranderlik is en dat, aangesien die vroeë 

kerk 'n verskeidenheid liturgiese tradisies toegelaat het, so 'n 

verskeidenheid ook vandag moontlik is. Gevolglik bestaan daar vandag 

Ortodokse gemeenskappe met Westerse ritusse in Wes-Europa en die 

Amerikas. 

 Die Ortodokse Kerk was egter nog altyd konserwatief wat 

liturgiese sake betref. Dié konserwatisme is veral te wyte aan die 

afwesigheid van 'n sentrale kerklike gesag wat hervormings kon 

afdwing en aan die vaste oortuiging van die kerklidmate in die 

algemeen dat die liturgie die vernaamste draer en ervaring van ware 

Christelike oortuigings is. Al is dié konserwatisme ook hoe ongerieflik, 

die Ortodokse liturgie het baie wesenlike Christelike waardes 

regstreeks uit die ervaring van die vroeë kerk oorgedra. 

 Deur die eeue heen is die Ortodokse liturgie ryklik versier deur 

gesangsiklusse uit verskeie bronne. Bisantium (waar die huidige 

Ortodokse liturgiese rite vorm aangeneem het), het, hoewel baie 

Bybelse en vroeë Christelike elemente bewaar is, gebruik gemaak van 

die ryk bronne van die patristiese teologie en Griekse poësie asook 

sekere gebare van die imperiale hofseremonies ten einde die 

werklikhede van God se koninkryk oor te dra. Die resultate is 

indrukwekkend en het dus as 'n magtige wapen vir sendingwerk 

gedien: The Russian Primary Chronicle meld dat die gesante van die 

heidense prins Vladimir met hul besoek aan Konstantinopel in 988, 

waar hulle in die Hagia Sophia met die liturgie kennis gemaak het, nie 

meer geweet het "of hulle in die hemel of op aarde is nie". 

 Gewoonlik is die inhoud van die liturgie regstreeks toeganklik 

vir die gelowiges, want volgens die Bisantynse tradisie kan enige 
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rykdom behou het en dikwels as 'n plaasvervanger vir formele onderrig 

gedien het. Die meeste leerstellige uitsprake van dié tydperk, wat deur 

konsilies of individuele teoloë uitgereik is, was polemies van aard en 

teen Westerse sendelinge gerig. 

 Na die hervormings van Peter die Grote (dood in 1725), is 'n 

teologiese onderrigstelsel in Rusland op die been gebring. Aanvanklik 

geskoei op Westerse Latynse modelle en beset met Oekraïniese 

personeel, deur Jesuïte opgelei, het dié stelsel in die 19de eeu in 'n ten 

volle onafhanklike en kragtige werktuig van teologiese opleiding 

ontwikkel. Die Russiese teologiese opbloei van die 19de en 20ste eeue 

het baie geleerdes opgelewer, veral op die gebied van die geskiedenis 

(bv. Philaret Drozdov, dood in 1867; V O Klioetsjewski, oorlede 1913; 

V V Bolotow, oorlede 1900; E E Goloebinski, oorlede 1912; 

NNGloebokowski, oorlede 1937). Afgesien van die amptelike 

teologiese skole, het 'n hele paar leke met sekulêre opleiding hul eie 

teologiese en filosofiese tradisies ontwikkel en 'n groot invloed op die 

moderne Ortodokse teologie uitgeoefen (bv. A S Khomiakow, oorlede 

1860; V S Soloview, oorlede 1900; N Berdajew, oorlede 1948) en 

party het priesters geword (P Florenski, oorlede 1943; S Boelgakow, 

oorlede 1944). 'n Groot aantal van die Russiese intelligensia (bv. S 

Boelgakow, G Florowski) het ná die Russiese Rewolusie na Wes-

Europa geëmigreer en 'n toonaangewende rol in die ekumeniese 

beweging gespeel. 

 Met die onafhanklikwording van die Balkanstate is teologiese 

skole ook in Griekeland, Serwië, Bulgarye en Romenië opgerig. 

Hedendaagse Griekse geleerdes het bygedra tot die publikasie van 

belangrike Bisantynse geestelike tekste en was verantwoordelik vir 

standaard teologiese handboeke.  

 Die Ortodokse diaspora - die verhuising uit Oos-Europa en die 

Midde-Ooste - in die 20ste eeu het tot moderne teologiese ontwikkeling 

bygedra deur die stigting van teologiese sentrums in Wes-Europa en 

Amerika.  

 Ortodokse teoloë het negatief gereageer op die nuwe dogmas wat 

verkondig is deur pous Pius IX: die onbevlekte ontvangenis van Maria 

(1854), en pouslike onfeilbaarheid (1870). In verband met die leer van 

die tenhemelopneming van Maria, verkondig deur pous Pius XII 

(1950), het die besware meestal gegaan oor die aanbieding van so 'n 

tradisie as 'n dogma. 
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 In teenstelling met die onlangse algemene neiging in die 

Westerse Christelike denke ten opsige van maatskaplike kwessies, 

beklemtoon Ortodokse teoloë dat die Christelike geloof in die eerste 

plek 'n regstreekse ervaring is van die Koninkryk van God, wat 

sakramenteel in die kerk teenwoordig is. Sonder om te ontken dat 

Christene 'n maatskaplike verantwoordelikheid teenoor die wêreld het, 

beskou hulle hierdie verantwoordelikheid as 'n uitvloeisel van die lewe 

in Christus. Dié tradisionele standpunt is verantwoordelik vir die 

merkwaardige oorlewing van die Ortodokse Kerke onder die mees 

teenstrydige en ongunstige maatskaplike toestande, maar vir Westerse 

oë lyk dit dikwels na 'n passiewe fatalisme. 

 

IV Die struktuur van die kerk 
 

Die kerkwette (kanons) 

 

 Die permanente maatstawwe vir kerkstruktuur vir die Ortodokse 

Kerk vandag, benewens die Nuwe Testament, is te vinde in die 

kerkwette (regulasies en dekrete) van die eerste sewe ekumeniese 

konsilies; die kerkwette van verskeie plaaslike of provinsiale konsilies, 

wie se gesag deur die hele kerk erken is; die sogenaamde Apostoliese 

Kerkwette (eintlik regulasies van die kerk in Sirië wat uit die 4de eeu 

dateer); en die "kerkwette van die Vaders", of selektiewe uittreksels 

van belangrike kerkleiers wat uit 'n kerkregtelike oogpunt belangrik is. 

 'n Versameling van dié tekste was die Bisantynse nomokanon 

(staats- en kerkwette wat betrekking het op die administrasie van die 

kerk). Die finale weergawe daarvan word aan patriarg Photius (9de 

eeu) toegeskryf. Die Bisantynse Kerk, asook die hedendaagse 

Ortodokse Kerke, het die algemene beginsels van dié versameling by 

hul bepaalde situasie aangepas en die plaaslike outokefale kerke 

bestuur hulself volgens hul eie bepaalde wette, alhoewel hulle almal die 

eeue-oue kerkwette as hul gemeenskaplike kerkregtelike verwysing 

gebruik. 

 Die kerkwette self verteenwoordig nie 'n stelsel of kode nie. Tog 

weerspieël hulle 'n konsekwente siening van die kerk, van haar missie 

en van haar onderskeie bedienings; hulle weerspieël ook 'n evolusie 

van kerklike struktuur - d.i. die groei van sentralisasie in die raamwerk 

van die Christelike Romeinse Ryk. Vir die Ortodokse Kerk vandag het 

23 

hulle die agting van die massas verwerf, asook dié van die intellektuele. 

Die beroemde Russiese startsi ("oudstes") van die 19de eeu het die 

geestelike leiers van F Dostoyevski, N Gogol en L Toltoy geword en 

het baie godsdienstige filosowe besiel in hul soeke na geestelike 

ervaring. 

 Vandag is die beroemdste, hoewel kwynende, sentrum van die 

Ortodokse kloosterwese die berg Athos (Griekeland), waar meer as 'n 

duisend monnike van verskillende nasionale agtergronde 'n 

verskeidenheid gemeenskappe uitmaak en saam in 'n monastiese 

republiek gegroepeer is. 

 

 

V Aanbidding en sakramente 
 

Die rol van die liturgie 

 

 Vanweë sy teologiese rykdom, geestelike betekenis en 

verskeidenheid, is die aanbidding van die Ortodokse Kerk een van die 

mees betekenisvolle faktore in hierdie kerk se kontinuïteit en identiteit. 

Dit is deel van die verklaring vir die oorlewing van die Christendom 

gedurende die etlike eeue van Moslem-oorheersing in die Midde-Ooste 

en die Balkan, toe die liturgie die enigste bron van godsdienstige 

kennis en ervaring was. Aangesien die uitvoering van die liturgie so te 

sê die enigste uiting van godsdiens was wat in die Soviet Unie wettig 

was, het die voortbestaan van Ortodokse gemeenskappe daar ook feitlik 

uitsluitlik om die liturgie gewentel. 

 Die begrip dat die kerk op haar egste is wat sy is wanneer die 

gemeenskap van die gelowiges in aanbidding byeen is, is 'n 

fundamentele uitdrukking van die Oosterse Christelike ervaring. 

Sonder dié begrip is dit onmoontlik om die grondslae van die 

kerkstruktuur in die Ortodoksie te verstaan, waar die biskop in die 

liturgie funksioneer in sy wesenlike rolle van leraar en hoëpriester. Net 

so word die persoonlike ervaring van die mens se deelname aan die 

goddelike lewe binne die raamwerk van die voortdurende liturgiese 

handelinge van die gemeenskap verstaan. 

 Volgens baie gesaghebbendes is een van die redes waarom die 

Oosterse liturgie 'n sterker uitwerking op die Christelike Kerk gehad 

het as dié van die Weste, die feit dat dit altyd gesien is as 'n totale 
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Die Kloosterwese 

 

 Die tradisie van die Oosterse Christelike kloosterlewe strek terug 

tot die 3de en 4de eeue van die Christelike era. Sedert die ontstaan 

daarvan was dit wesenlik 'n kontemplatiewe beweging wat die ervaring 

van God soek in 'n lewe van voortdurende gebed. Dié kontemplatiewe 

karakter het deur die eeue heen die wesenlike kenmerk gebly. Die 

Oosterse Christendom het nooit die ontwikkeling ondervind van 

religieuse ordes wat bepaalde sending- of onderwysdoelwitte nastreef 

en wat op 'n wêreldwye skaal georganiseer word, soos die Westerse 

Christendom ondervind het nie. 

 Gesteldheid op gebed as die sentrale en vernaamste funksie van 

die kloosterlewe, beteken egter nie dat die Oosterse Christelike 

kloosterbeweging enkelvoudig en eenvormig van aard was nie. 

Eremitiese (kluisenaars-) kloosters, wat voorkeur gee aan die 

persoonlike en individuele beoefening van gebed en askese, het 

dikwels meegeding met "kenobitiese" (gemeenskaplike) kloosters, 

waar gebed hoofsaaklik liturgies en gemeenskaplik geskied het. Die 

twee vorms van kloosterwese het in Egipte ontstaan en gelyktydig 

bestaan in Bisantium, asook deur die hele Oos-Europa. 

 In Bisantium het die groot klooster van Studius die model vir 

talle senobitiese gemeenskappe geword, onder meer dié van die Grotte 

van Kiëf in die 11de eeu. Dit is egter binne die raamwerk van die 

eremitiese, of hesigastiese tradisie wat die bekendste Bisantynse 

mistiese teoloë (bv. Simeon die Nuwe Teoloog, Gregorius Palamas, 

ens.) hul opleiding ontvang het. Een van die belangrikste kenmerke van 

die hesigastiese tradisie is die gebruik van die "Jesus-gebed", die 

voortdurende aanroep van die naam van Jesus, soms gekoppel aan 'n 

spesifieke manier van asemhaal. Die gebruik het algemene byval 

gevind in middeleeuse en moderne Rusland 

 Kenobitiese tradisies van Bisantium was ook in Slawiese lande 

belangrik. Die kolonisering van die noorde van Rusland is grootliks 

vermag deur monnike wat as pioniers van die beskawing en as 

sendelinge opgetree het. 

 In Bisantium, asook in ander gebiede van die Ortodokse wêreld, 

was die monnike dikwels die enigstes wat die morele en geestelike 

integriteit van die Christendom in stand gehou het en gevolglik het 
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slegs die oorspronklike selfbeskouing van die kerk 'n teologiese 

normatiewe waarde. Dus is daardie kerkwette wat die aard van die kerk 

as die liggaam van Christus weerspieël vandag nog onveranderlik 

geldig; ander kerkwette, as hulle erken kan word as bepaal deur die 

historiese situasie waarin hulle uitgevaardig is, kan deur konsiliêre 

gesag verander word; ander het eenvoudig in onbruik geraak. Die 

gebruik en vertolking van die kerkwette is dus slegs moontlik in die lig 

van 'n mate van begrip van die kerk se aard. Die teologiese dimensie is 

die finale maatstaf waarvolgens daar onderskei kan word tussen dit wat 

permanent is in die kerkwette en dit wat niks meer as van historiese 

waarde is nie. 

 

Die Biskopsamp 

 

 Die Ortodokse begrip van die kerk berus op die beginsel, soos 

deur die kerkwette en die vroeë Christelike tradisie bevestig, dat elke 

plaaslike  Christengemeenskap wat saam met sy biskop vergader en die 

nagmaal vier, die plaaslike verwesenliking is van die hele liggaam van 

Christus. "Waar Christus is, daar is die Katolieke kerk", het Ignatius 

van Antiochië ongeveer 100 n.C. geskryf. Die hedendaagse Ortodokse 

teologie beklemtoon ook dat die amp van die biskop die hoogste onder 

die sakramentele bedienings is en dat daar derhalwe geen goddelik 

ingestelde gesag bo dié van die biskop in sy eie gemeenskap of bisdom 

is nie. Nóg die plaaslike kerke nóg die biskoppe kan egter in isolasie 

leef. Die volkomenheid van die kerklike lewe, wat in elke plaaslike 

gemeenskap verwesenlik word, word beskou as identies met dié van 

die ander plaaslike kerke in die hede en in die verlede. Hierdie 

identiteit en kontinuïteit word geopenbaar in die biskopswyding, 'n 

handeling wat die teenwoordigheid van verskeie ander biskoppe vereis 

ten einde 'n konsiliêre handeling te wees en sodat hulle getuies kan 

wees van die kontinuïteit van die apostoliese opvolging en tradisie. 

 Die biskop is in die eerste plek die bewaker van die geloof, en, 

as sodanig, die middelpunt van die sakramentele lewe van die 

gemeenskap. Die Ortodokse Kerk handhaaf die leer van apostoliese 

opvolging - d.i. die gedagte dat die bediening van die biskop 'n 

regstreekse voortsetting moet wees van dié van Jesus se Apostels. Die 

Ortodokse tradisie - soos veral uitgedruk in sy middeleeuse teenkanting 

teen die Roomse pouslike mag - onderskei egter die amp van "Apostel" 
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van dié van biskop in dié sin dat eersgenoemde beskou word as 'n 

universele getuie van die historiese Jesus en sy Wederopstanding, 

terwyl laasgenoemde beskou word in die lig van pastorale en 

sakramentele verantwoordelik vir 'n plaaslike gemeenskap of kerk. Die 

kontinuïteit van die twee is dus 'n kontinuïteit in geloof eerder as in 

funksie. Hierdie Ortodokse begrip van die leer van apostoliese 

opvolging het in die jongste tyd wyer aandag in Westerse kerke geniet 

vanweë toenemende ontmoetings en samesprekings tussen Ortodokse 

en Anglikaanse kerklui, waar die Ortodokse altyd eenheid van geloof 

beklemtoon as 'n voorvereiste vir erkenning deur hulle van die 

"geldigheid" van die Anglikaanse wydinge. 

 Geen biskop kan gewy word of sy bediening uitoefen sonder om 

een met sy kollegas te wees nie - d.w.s. 'n lid te wees van 'n biskoplike 

raad of "sinode". Na die Konsilie van Nicea (325), waarvan die 

kerkwette steeds in die Ortodokse Kerk geld, het elke provinsie van die 

Romeinse Ryk sy eie sinode van biskoppe gehad wat opgetree het as 'n 

ten volle onafhanklike eenheid vir die wyding van nuwe biskoppe en 

ook as 'n hoë kerklike hof. In die hedendaagse Ortodokse Kerk word 

dié funksies vervul deur die biskoppe van elke outokefale kerk. In die 

vroeë kerk het die biskop van die provinsiale hoofstad as die voorsitter 

van sinode opgetree en is hy gewoonlik "metropoliet" genoem. Vandag 

word dié funksie verrig deur die plaaslike primaat wat soms "patriarg" 

genoem word (in die outokefale kerke van Konstantinopel, Alexandrië, 

Antiochië, Jerusalem, Rusland, Georgië, Serwië, Romenië en 

Bulgarye), maar hy kan ook die titel aartsbiskop hê (Ciprus, 

Griekeland) of metropoliet (Pole, Tsjeggië, Slowakye, Amerika). Die 

titels aartsbiskop en metropoliet word ook algemeen so gebruik dat dit 

onderskei tussen verskillende ereposisies. 

 In die algemeen, maar nie altyd nie, val die jurisdiksie van elke 

outokefale sinode saam met nasionale grense - die uitsonderings is 

talryk in die Midde-Ooste (bv. die jurisdiksie van Konstantinopel oor 

die Griekse eilande, die jurisdiksie van Antiochië oor verskeie Arabiese 

state, ens.) - en raak ook die nasionale bisdomme van die Ortodokse 

diaspora (bv. Wes-Europa, Australië, Amerika), wat dikwels onder die 

gesag van hul moederkerke bly. Laasgenoemde situasie het tot 'n nie-

kanoniese oorvleueling van Ortodokse jurisdiksies gelei wat almal op 

etniese oorsprong berus. Verskeie faktore wat uit die Middeleeue 

dateer, het tot die hedendaagse kerklike nasionalisme in die Ortodokse 
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Kerk bygedra. Dié faktore sluit in die gebruik van die volkstaal in die 

liturgie en die gevolglike vereenselwiging van die godsdiens met die 

nasionale kultuur; dié vereenselwiging help die kerk soms om in 

ongunstige omstandighede te oorleef, maar belemmer soms die 

uitbreiding van die kerk deur sendingwerk en die gevoel van 'n 

spesifieke Christen-identiteit van die gelowiges. 

 

Geestelikes en Leke 

 

 Die klem op gemeenskap en broederskap as die grondbeginsel 

van die kerklewe het die ontwikkeling van klerikalisme gestrem. Die 

vroeë Christelike gebruik om die lekedom aan die verkiesing van 

biskoppe te laat deelneem het in die Ooste nooit heeltemal uitgesterf 

nie. In moderne tye is dit in heelwat kerke weer ingestel. Die Moskouse 

Konsilie van 1917-1918 het dit in Rusland ingestel al het die gebeure 

van die revolusie verhinder dat dit ten volle in werking gestel is. 

Biskoppe word ook in Amerika en in ander gebiede in die Ortodokse 

wêreld deur gesamentlike byeenkomste van geestelikes en leke verkies. 

 Dié in die laer geestelike range - d.i. die priesters en diakens - is 

gewoonlik getroude mans. Die huidige kerkwette laat toe dat getroude 

mans tot diakens en priesters gewy kan word, mits hulle net een maal 

getroud was en hul vrouens nie weduwees of geskei is nie. Die 

bepalings weerspieël die algemene beginsel van algehele monogamie 

wat die Oosterse Kerk beskou het as 'n Christelike norm waaraan 

kandidate vir die priesterskap streng moes voldoen. Na hul wyding kan 

diakens en priesters nie trou nie. 

 Biskoppe word egter gekies uit die ongetroude geestelikes of 

wewenaar-priesters. Die wet wat vereis dat biskoppe ongetroud moet 

wees, is uitgereik in die tyd (6de eeu) toe monnike die elite van die 

geestelikes uitgemaak het. Die hedendaagse afname in die aantal 

monikke in die Ortodokse Kerk het 'n ernstige probleem in party 

territoriale kerke geskep deurdat dit moeilik word om kandidate vir die 

amp van biskop te vind.  

 Behalwe dat hulle toegelaat word, minstens in party gebiede, om 

aan die verkiesing van biskoppe deel te neem, beklee Ortodokse leke 

ook dikwels poste in die kerk se administrasie en in teologiese 

onderrig. In Griekeland is feitlik alle professionele teoloë leke. Leke 

tree ook dikwels as predikers op. 


