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Inleiding 
 
Deze studies zijn gebaseerd op een aantal studies van Willem Ouweneel over de Apostolische geloofsbelijdenis (op 
groeieningeloof.nl) en ‘De leer van de Twaalf’ van Gie Vleugels en Maria Verhoeff. Het geheel is eigen 
uitwerking.  
 
Er wordt uitgegaan van de Apostolische geloofsbelijdenis (Apostolicum), met regelmatige 
verwijzingen naar de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (Nicaenum). Die 
geloofsbelijdenissen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar hebben een geschiedenis van 
eeuwen praktijk in de kerk. Zo’n geloofsbelijdenissen vormen een afbakening. Ze zeggen 
eigenlijk: ‘Kijk, dit zijn de grenzen. Zolang je erbinnen blijft, belijden wij hetzelfde geloof, maar 
als je erbuiten gaat, dan hebben we een probleem.’  
 
De structuur van zowel de Apostolische belijdenis als Nicea is interessant. Ze zijn opgebouwd 
vanuit de drie-eenheid. 
 

(a) Apostolische geloofsbelijdenis 
Volgens de overlevering werd deze belijdenis door de apostelen opgesteld. Toen Jezus’ discipelen 
naar verschillende delen van de wereld gingen, wilden ze hetzelfde leren. Dus schreven ze een 
samenvatting van het geloof; elke apostel één artikel. Dat is natuurlijk niet zo. Je kan het wel 
opvatten als: ‘deze belijdenis beschrijft wat de apostelen overgeleverd hebben’. 
 
Hippolytus van Rome (170-235) schreef in de Apostolische overlevering1 over hoe de doop verliep. 
Hierbij valt op dat er drie vragen gesteld dienden te worden aan de dopelingen, telkens te 
beantwoorden met ‘Ik geloof.’  

- ‘Geloof je in God, de almachtige Vader?’ 
- ‘Geloof je in Jezus Christus, de Zoon van God, Die geboren is door de Heilige Geest uit 

de maagd Maria en gekuisigd onder Pontius Pilatus, gestorven en begraven en op de 
derde dag levend van de de doden is opgestaan, opgevaren ten hemel en is gaan zitten aan 
de rechterhand van de Vader en Die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de 
doden?’ 

- ‘Geloof je in de Heilige Geest, een heilige kerk en in de wederopstanding van het vlees?’ 
Ambrosius van Milaan (339-397) beschrijft iets soortgelijks2. Beiden laten zien wat een dopeling 
moest belijden en als je dit houdt tegen de apostolische geloofsbelijdenis, dan zie je zeer veel 
overeenkomsten. Het is aannemelijk dat uit deze doopteksten het Apostolicum gegroeid is.  
 
Er bestond al in de tweede eeuw een oude versie van de apostolische geloofsbelijdenis. Die wordt 
ook wel het ‘Symbolum Romanum’ (de belijdenis van Rome) genoemd. Het woord symbool 
betekende eigenlijk herkenningsteken. Oorspronkelijk was het een voorwerp in twee stukken, 
waarvan twee personen elk een deel hadden. Herkenning gebeurde als de stukken in elkaar 
pasten. Het symbolum romanum was ook een herkenningsteken. Bij de doop werd deze tekst 
gebruikt. Iemand die de tekst (het symbool) uitsprak, werd herkend als christen. Je hoorde erbij 
als je je achter dat symbool kon scharen.  
 
Irenaeus schreef in Tegen de ketterijen (boek 1, hoofdstuk 10, paragraaf 1; geschreven ca. 180): 
… het geloof in één God, de Almachtige Vader, die de hemel, en de aarde, en de zeeën en al wat erin is, gemaakt 
heeft, en in één Christus Jezus, de Zoon van God, die vlees gemaakt werd voor onze redding, en in de Heilige 
Geest, die door de profeten de bedelingen van God geproclameerd heeft – de komsten, de geboorte uit een maagd, het 
lijden, de opstanding uit de dood, en de lichamelijke ontvangst in de hemelen van de geliefde, Christus Jezus onze 
																																																								
1 M. A. Van Willigen, Christus volgen, Doop en avondmaal in de Vroege Kerk, (Uitgeverij Jongbloed, p.60) 
2 Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf (Protestantse Pers, p.44) 



Heer, en zijn komst uit de hemelen met de glorie van de Vader … 
… Ze gelooft deze dingen (overal) hetzelfde, alsof ze maar één hart en één ziel heeft, en preekt ze harmonieus, leert 
ze en geeft ze door, alsof ze maar één mond had. Want de talen van de wereld zijn verschillend, maar de betekenis 
van de (christelijke) traditie is één en dezelfde. Noch de kerken die in Germania zijn gesticht geloven iets anders of 
geven een andere traditie door, noch die bij de Iberiërs, noch die bij de Kelten, noch in Egypte, noch in Libië, noch 
degenen die in het middelste delen van de wereld zijn opgericht. Maar zoals Gods schepping, de zon, een en dezelfde 
is in de hele wereld, zo schijnt ook de prediking van de waarheid overal hetzelfde, en verlicht alle mensen die tot 
kennis van de waarheid willen komen. …3 
 
Officieel werd de apostolische geloofsbelijdenis pas door Karel de Grote algemeen ingevoerd, 
maar voordien (zeker vanaf de 6e eeuw) werd het al zeer breed gebruikt, vooral in de westerse 
kerk. De apostolische belijdenis mag dan wel een vastgelegde tekst zijn, maar deze is niet op een 
bepaald moment uitgevonden door een keizer, een concilie of een paus. Het mag uit voorgaande 
voorbeelden duidelijk zijn dat het Apostolicum in verschillende vormen al in de eerste eeuwen 
bestond. 
 

(b) Geloofsbelijdenis van Nicea 
Strikt genomen moeten we deze aanduiden als de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel.  
Deze belijdenis is uitgebreider dan de apostolische en werd vastgelegd tijdens het concilie Nicea-
Constantinopel (381 n.Chr.).  
 
Men zou kunnen opmerken dat de geloofsbelijdenis van Nicea wel uit de lucht is komen vallen, 
omdat het vastgelegd werd door een concilie en geen geschiedenis kende. Ten dele is dit waar, 
maar verwijzend naar de doopbelijdenissen dient gezegd te worden dat de basis wel degelijk al 
bestond.  
 
Wie Nicaenum leest, ontdekt de frase: ‘geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader’. 
Dit is een voorbeeld van hoe de geloofsbelijdenis van Nicea gedeeltelijk ingegeven werd door 
kerkelijke disputen in die tijd. De genoemde frase was een tegenreactie op Arius, die zei dat de 
Zoon geschapen is en dat Vader en Zoon geen gemeenschappelijke natuur hebben. Hij zei dat 
God niet altijd Vader geweest is en dat de Logos vn God (Jezus), evenals al het geschapenen, 
ontstond uit het niets. Zijn idee was dus: Jezus is een schepsel van God en er is dus een tijd 
geweest dat de Zoon niet bestond.4 Zeer veel christenen in die tijd waren ariaans. Nicaenum gaf 
in dat opzicht duidelijke richting aan de kerk en wat orthodox was. Arius werd dan ook 
geëxcommuniceerd. 
 
Het mooie aan de Apostolische belijdenis en die van Nicea is dat meerdere tradities er zich 
zonder al te veel problemen achter kunnen scharen: Rooms-katholieken, Orthodoxen, 
evangelischen, … Hoewel de Orthodoxen over één punt struikelen. In de theologie is dit gekend 
als het filioque. De oorspronkelijke tekst van Nicea is dat de Heilige Geest uitgaat ‘van de Vader’. 
Vanaf de 9e eeuw heeft de westerse kerk daaraan toegevoegd ‘en de Zoon’, ofwel ‘filioque’. Dat 
heeft voor heel wat wrevel tussen de oosterse en de westerse kerk gezorgd en wordt ook vaak 
gezien als één van de redenen waarom de Oosterse en Westerse kerk in 1054 gesplitst is. Is enkel 
de Vader de bron van de Heilige Geest? Of ook de Zoon? Het is triest dat zo’n discussie zulke 
gevolgen heeft…  
  

																																																								
3 Eigen vertaling. Bron: http://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book1.html  
4 Dat deze discussie tot op vandaag voor verdeeldheid zorgt, zien we in het gegeven dat de getuigen van Jehova 
nog altijd een soortgelijke visie op Jezus hebben. 



Apostolicum (apostolische 
geloofsbelijdenis) 
 
Ik geloof in God, 
de almachtige Vader, 
schepper van hemel en aarde. 
 
En in Jezus Christus, 
zijn enige Zoon, onze Heer 
 
 
 
 
 
 
die ontvangen is van de Heilige Geest 
geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus 
is gekruisigd, gestorven en begraven 
de derde dag is opgestaan uit de doden 
die opgestegen is naar de hemel 
zit aan de rechterhand van God  
de almachtige Vader 
van daar zal hij komen oordelen de  
levenden en de doden. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
 
 
 
 
de heilige katholieke kerk5 
de gemeenschap van de heiligen 
de vergeving van de zonden 
 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwig leven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5 Protestantse versie: de heilige algemene christelijke kerk 

Nicaenum (geloofsbelijdenis van Nicea-
Constantinopel) 
 
Wij geloven in één God,  
de almachtige Vader,  
schepper van de hemel en de aarde, van alle 
zichtbare en onzichtbare dingen. 
En in één Heer Jezus Christus,  
de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de 
Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit 
Licht, waarachtig God uit waarachtig God; 
geboren, niet geschapen, één van wezen met de 
Vader; door hem zijn alle dingen geworden.  
Ter wille van ons mensen en van onze redding is 
hij neergedaald uit de hemel en mens geworden 
door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is 
mens geworden. 
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius 
Pilatus, heeft geleden en is begraven. 
Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig 
de Schriften. Hij is opgestegen naar de hemel, zit 
aan de rechterhand van de Vader 
 
en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen 
de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen 
einde hebben. 
En in de Heilige Geest, die Heer is en levend 
maakt, die van de Vader (en de Zoon) uitgaat, die 
samen met de Vader en de Zoon aanbeden en 
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de 
profeten. 
En een heilige, katholieke en apostolische kerk.  
 
Wij belijden één doop tot vergeving van de 
zonden. 
Wij verwachten de opstanding van de doden en 
het leven van de komende eeuw. 
 
 



Artikel 1: Ik geloof in God, almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde 
 
Ik geloof  
‘Ik geloof’ (credo) is meer dan aannemen dat God bestaat en meer dan geloven dat hetgeen God 
zegt, waar is. Het zit al in het woord ‘credo’. Het woord ‘credere’, waar credo vandaan komt, 
betekent ook ‘vertrouwen op’ (God betrouwbaar vinden). Geloven betekent dat je je 
toevertrouwt aan God. 
 
Dat is fundamenteel. Een geloofsbelijdenis kan erg koud zijn; een opsomming van informatie 
over God. Het is natuurlijk een opsomming, maar het gaat veel verder. Het gaat over een relatie 
hebben met de Schepper. 
 
Ik geloof in God  
‘God’ is overkoepelend voor Vader, Jezus Christus, Heilige Geest. 
Nicaenum schrijft: Ik geloof in één God. We vinden dit terug in Deuteronomium 6:4. De vraag is 
wat de preciese bedoeling is: Ligt de nadruk erop dat er één God is (telwoord) of dat Hij de enige 
is, dat er is niemand als Hij. Het Hebreeuwse woord voor één kan namelijk verschillende 
betekenissen hebben, waaronder één als telwoord, maar ook enige of unieke. 
De Heere is één en daarom de Heere liefhebben met heel hart, ziel, … “Daarom” krijgt een 
andere betekenis als we het interpreteren als ‘enige’. God vraagt ons Hem lief te hebben, omdat 
Hij de Enige, Unieke God is! Deuteronomium 6:5, maar ook Marcus 12:29 is dan meer dan een 
uitspreken dat God één (telwoord) is. Het is uitspreken dat God de enige is en daarom is Hij 
onze liefde waard! 
 
De Latijnse tekst van het Apostolicum zegt: ‘Patrem omnipotentum, Creatorem coeli et terrae’ 
(Vader almachtige, Schepper van hemel en aarde). Ik hou hieronder de volgorde van eerst Vader 
en dan almachtige ook aan. 
 
Vader  
Vader drukt de intimiteit met en het vertrouwen op Hem uit. Het is niet zomaar een afstandelijke 
God, maar een Vader. We leven in een tijdperk waarin pogingen gedaan worden om meer 
eenheid tussen christendom, jodendom en islam, als de drie grote monotheïstische godsdiensten, 
te vinden.  Ik vind het prima dat er overleg is, dat er een zoektocht is om elkaar te begrijpen, dat 
er gemeenschappelijke grond gevonden wordt, maar dat neemt niet weg dat er fundamentele 
verschillen zijn. God als Vader en de bijbehorende intieme relatie tussen mens en God vormt 
bijvoorbeeld een breuk met jodendom en islam. 
 
Verder in de geloofsbelijdenis zien we dat Jezus de Zoon genoemd wordt. Het is een eeuwige 
Vader en een eeuwige Zoon (Johannes 17:5). Al voor de schepping was Jezus dé Zoon van dé 
Vader. Over dat zoonschap van Jezus gaat het in de volgende artikels.  
 
Het mooie is dat God ook onze Vader wil worden (Johannes 20:17; 1 Johannes 5:17). Johannes 
17:21-23 drukt de wil, het verlangen van de Vader uit. Dat was er vanaf de schepping (dat zie je 
in de hof van Eden, maar ook verder in bijvoorbeeld Deuteronoium 6:4-9). Het is fijn om God 
als Vader te mogen hebben, maar het is geen vrijblijvende zaak. Een gevolg ervan vinden we in 1 
Petrus 1:17.  
 
Almachtige 
Er zijn heel wat eigenschappen van God. Daaruit wordt ‘almachtig’ genomen om God te typeren.  
In het Hebreeuws lezen we El Shaddai. Voor het eerst in Genesis 17:1. Als we dit vergelijken met 
teksten als Jesaja 13:6 en Joël 1:15 dan zien we het dat gaat over de grote macht van God. In de 



Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament) is er vertaald met Pantocrator, 
allesbeheerser ofwel almachtige. 
 
Indien God enkel als almachtig getypeerd zou worden, dan zou dat best bedreigend zijn. Zo 
komt Naomi tot een bittere conclusie (Ruth 1:20). Job (Job 6:1-4) besluit dat God hard en 
afstandelijk is, straffend om niets. Daarom is de combinatie (intimiteit) en almachtig belangrijk. 
 
Wanneer er zaken gebeuren in ons leven die we niet begrijpen (ziekte, moeite, …), dan hebben 
we snel de neiging om Gods almacht mee te laten spelen. God kan toch genezen, waarom doet 
Hij dat niet? Hij huilt toch met ons mee (Jesaja 63:9)?  
We moeten Zijn almacht niet tegenover Zijn liefde stellen. Dan komen we hopeloos in de 
problemen. Gods liefde en Zijn almacht is een spanning die we niet kunnen uitleggen. Er zullen 
altijd situaties zijn die niet verklaard kunnen worden. Hij is Vader en Hij is almachtig. We moeten 
durven leven met die spanning. 
 
Schepper 
God als Schepper staat onder enorme druk. Toch spreekt de Bijbel erg duidelijk over God als 
Schepper: Exodus 20:11, Handelingen 17:24-25, … Je zou het kort als volgt kunnen 
samenvatten: God IS, al het andere is GEWORDEN (Exodus 3:4, Openbaring 1:8).  
 
Dit was, naast een uitspreken van het geloof in schepping, een duidelijk standpunt tegen 
gnosticisme. Er wordt al tegen de kiemen van gnostiek gewaarschuwd in het Nieuwe Testament. 
In de gnostiek werd onder andere uitgedragen dat een goede God geen schepper kon zijn, want 
die zou dan een goede geest in een slecht lichaam vangen. Het geloof in God als Schepper is ook 
een standpunt tegen Marcion (85-160) en de marcionieten. Marcion vond dat de God van het 
Oude Testament niet dezelfde was als de God van het Nieuwe Testament. Hij beperkte zijn 
canon tot Lucas, waar de geboorteverhalen verwijderd waren, want Jezus was als volwassene 
gekomen. Jezus was niet echt mens; hij leek op een mens (dit wordt ook wel docetisme 
genoemd). Naast Lucas aanvaardde Marcion ook tien brieven van Paulus. Hebreeën werd 
geschrapt en ook Timoteüs en Titus stonden niet op zijn lijst, hoewel dat wellicht komt, omdat 
hij ze niet gekend heeft. De reden waarom Marcion de andere evangeliën schrapte, is niet zo 
duidelijk. Sommigen zeggen dat hij deze te joods vond en… dus te oudtestamentisch.  
 
 
Credo betekent ik geloof, ik vertrouw God, ik vertrouw Hem mijn leven toe, want Hij is Vader, 
Hij is almachtig en Hij is Schepper. Heerlijk! 
  



Artikel 2: En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer 
 
De Apostolische geloofsbelijdenis gaat voornamelijk over de Zoon. Het eerste artikel gaat over 
de Vader, pas in het achtste artikel gaat het over de Heilige Geest. Op de Zoon wordt het diepst 
ingegaan en we kunnen concluderen dat hiermee de drie monotheïstische godsdiensten uiteen 
gaan.  
 
Petrus’ belijdenis in Matteüs 16:16 is niet zomaar een koud uitspreken van enkele waarheden. Het 
is geloof, het is openbaring, het is aanbidding van dé Christus, dé Zoon van dé Levende God. 
Jezus maakt dat duidelijk door aan te geven dat de Vader hem dat geopenbaard heeft (v.17). 
 
Jezus Christus 
Jezus is Zijn naam (Matteüs 1:18-21) en die geeft meteen weer wat Zijn taak is: Jahweh redt. Ik 
gebruik graag de HSV, maar op dit punt hebben de vertalers een spijtige keuze gemaakt door te 
vertalen met ‘zalig maken’. In het Grieks kan ‘makarios’ zo vertaald worden, maar in Matteüs 1:21 
wordt ‘sozo’ gebruikt, wat redden, behouden of gezond maken betekent. Dat is iets anders dan 
zalig maken! Jezus is naar de aarde gekomen om te redden. Dat is Zijn naam én Zijn taak. 
 
Christus is Zijn titel (Matteüs 1:1,18). Christus is de Griekse omzetting van het Hebreeuwse 
Massiach (Messias), wat gezalfde betekent. Koningen (bv. David), priesters (bv. Aäron), profeten 
(bv. Elisa) werden in het Oude Testament gezalfd met olie, maar Jezus is nooit op die manier 
gezalfd. Hij is wel gezalfd met de Heilige Geest (Handelingen 10:37-38) bij Zijn doop (Lucas 
4:18). De Heilige Geest kwam als een duif op Jezus. Jezus voert en voerde de taak uit van profeet 
(Handelingen 3:19-26), priester (Hebreeën 7-8) en koning (Lucas 1:32-33).  
 
Het is opmerkelijk en stemt tot nadenken dat Jezus gezalfd werd met de Heilige Geest. Wij zijn 
ook gezalfd met de Heilige Geest volgens 2 Korintiërs 1:21-22. Wat betekent dit als het gaat over 
onze identiteit en onze taak? 
 
Enige Zoon 
De geloofsbelijdenis van Nicea schrijft ‘eniggeboren Zoon’. 
Er zijn twee woorden die vaak gebruikt worden, maar die we niet mogen mengen: eniggeboren 
en eerstgeboren. In het Grieks is het duidelijk dat ze met elkaar niets te maken hebben, 
prototokos en monogenes, maar in het Nederlands lijken ze verdacht veel op elkaar. Daarom is 
het goed het onderscheid even duidelijk te maken 
- Eerstgeboren: prototokos: proto – eerst; tokos – van tikto, ter wereld brengen (Romeinen 8:29). 
Dit woord duidt aan dat Jezus als beeld van God de eerste is, de Zoon van God, maar dat wij, als 
wij gelijkvormig worden aan Zijn beeld, ook zonen van God mogen zijn en in die zin broeders 
van Jezus. Dat vinden we ook in 1 Korintiërs 15:20-23 als het gaat over de opwekking uit de 
doden. Ook gelovigen worden in Hebreeën 12:23 aangesproken als eerstgeborenen. 
- Eniggeboren: monogenes: mono – alleen, enig; genes – geboren worden (Johannes 1:14,18). Het 
gaat hier niet over een geboorte zoals wij die kennen. Er wordt een heel speciale relatie tussen 
Vader en Zoon aangeduid. Er is geen mens die deze titel kan krijgen. Jezus is in dat opzicht 
uniek/enig. 
 
Wanneer we Johannes 1:18 in NBV en HSV vergelijken, dan komen we tot een opmerkelijk 
verschil. NBV schrijft: ‘De enige Zoon, die zelf God is’ (grondtekst Nestle-Aland) en HSV 
schrijft: ‘De eniggeboren Zoon’ (grondtekst Textus Receptus). De NBV is veel duidelijker en 
maakt ook onomwonden de link Zoon en God.  
 



Er is een mooie link tussen ‘enige’ en ‘geliefde’. De Septuaginta vertaalt enige ook met geliefde 
(bv. Genesis 22:2). We zien deze mix ook als we Spreuken 4:3 in NBV en HSV/NBG lezen.  
Wanneer Jezus gedoopt wordt (Matteüs 4:17), zegt de Vader: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’. Dit kan 
dus impliceren: ‘Dit is mijn enige, mijn unieke Zoon’.  
En omgekeerd zou je Johannes 3:16 ‘Zijn eniggeboren Zoon gegeven’ ook kunnen zien als ‘Zijn 
geliefde Zoon gegeven’. Als Jezus de eniggeboren Zoon genoemd wordt, komt daar een element 
van liefde aan te pas. Het is geen droge kost. De Vader geeft Zijn geliefde Zoon! De focus die wij 
bij Johannes 3:16 hebben, is meestal wat het voor ons betekent: Ik word gered, halleluja! We 
doen er goed aan de focus te verleggen naar wat het God gekost heeft om ons te redden: Hij 
heeft Zijn geliefde, unieke Zoon gegeven. 
 
Wij worden zonen van God genoemd, omdat wij, net als Jezus, beeld van God mogen zijn. In die 
zin zijn wij broeders van Jezus. Als het gaat over de relatie tussen de Vader en de eniggeboren, 
geliefde Zoon… dan kunnen wij nooit broeders van Jezus genoemd worden. In die zin is de 
Zoon (met hoofdletter) anders dan alle andere zonen (met kleine letter).  
 
Heer 
In 1 Korintiërs 16:22 (en nog andere verzen) wordt Jezus als volgt aangeduid: Heer Jezus 
Christus. Hij is Jezus (redder), Hij is Christus (gezalfd met de Heilige Geest om Zijn taak uit te 
voeren) en Hij is Heer, Kurios. Dit is een prachtig getuigenis. Het is door de Heilige Geest dat 
iemand dit kan zeggen (vergelijk 1 Korintiërs 12:3 en Petrus in Matteüs 16). 
 
In de Septuaginta wordt het tetragrammaton (Jhwh) vertaald met Kurios, Heer. In het Nieuwe 
Testament wordt God ook met Kurios aangeduid. Voorbeelden zijn Lucas 1:66 en 68 (hand des 
Heren; God van Israël). Ook Jezus krijgt deze titel: 
- in citaten van het Oude Testament die op Jezus worden toegepast (bv. Hebreeën 1:8-10)  
- Jezus spreekt zo over Zichzelf (Matteüs 21:3) 
- Elisabeth, toen Jezus nog een baby was (Lucas 1:43) 
- De apostel Tomas spreekt zo over hem (Johannes 20:27-28) 
- In de Handelingen en brieven vinden we dit zeer vaak. Heel duidelijke voorbeelden zijn 1 
Korintiërs 12:3 en 2 Korintiërs 4:5-6: Jezus is Heer! 
- Soms is het niet duidelijk of het over God of over Jezus gaat, zoals in Kolossenzen 3:22b, waar 
de context lijkt te wijzen op Jezus, maar de verbinding met het Oude Testament lijkt te wijzen op 
God. 
- Er wordt ook gesproken over heren en Heere, kurioi en kurios (1 Korintiërs 8:5-6) 
 
Voor mensen uit het 21e eeuw komt het misschien niet zo over, maar Jezus als Kurios 
aanspreken, was enorm controverseel in het Romeinse Rijk. In Handelingen 17:7 staat Jezus als 
koning tegenover de keizer. Keizers werden graag als Kurios aangesproken. Christenen die Jezus 
als Kurios beleden, kwamen in grote moeilijkheden. Ireneüs schrijft in zijn tekst (zie de inleiding): 
Christus Jezus onze Heer. Een gewaagde uitspraak! 
We kunnen ons de vraag stellen of het tegenwoordig minder controversieel is om Jezus ‘Heer’ te 
noemen dan in de Romeinse tijd. Als ik dit in de openbaarheid verkondig, zal ik in België niet 
gevangen genomen worden, maar ik zal wel tegenstand ervaren. Een God als Heer over je leven 
aanvaarden, is voor velen in onze tijd een grote absurditeit.  
 
Jezus is niet alleen ‘Heer’, maar ‘onze Heer’. Dat is een pleidooi om ons geloof samen te beleven. 
Een pleidooi om eenheid te zoeken in onze verscheidenheid. We doen er goed aan ons af te 
vragen wat het effect op mijn leven, ons leven is dat wij Jezus als Kurios aanvaarden. 
 
  



Artikel 3: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria 
 
Die ontvangen is van de Heilige Geest 
Jezus’ geboorte op zich was niet speciaal. Hij is geboren zoals eender welk kind. De verwekking 
was daarentegen uniek. ‘Ontvangen van’ in de geloofsbelijdenis betekent ‘verwekt door’. Jezus is 
verwekt door de Heilige Geest. 
 
De engel die bij Maria kwam, zei twee keer hetzelfde op een verschillende manier (Lucas 1:34-
35): 

- de Heilige Geest zal over u komen 
- de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen 

 
We kunnen een interessante vergelijking maken met de Shekinah, de heerlijkheid van de Heere, 
die over de tabernakel kwam (Exodus 40:34-35). Daar overschaduwde Gods heerlijkheid de tent. 
In Lucas 1 wordt erover gesproken dat de Heilige Geest, de kracht van de allerhoogste Maria zou 
overschaduwen. 
In Johannes 1:14 lezen we dat het Woord onder ons heeft ‘gewoond’. In het Grieks staat er 
‘eskenoosen’, wat zoveel wil zeggen als ‘tent opgeslagen’ ofwel (in sommige vertalingen) 
‘getabernakeld’. Tabernakel betekent eigenlijk gewoon ‘tent’. Het Woord heeft Zijn tent 
opgeslagen, nadat de Heilige Geest Maria overschaduwd had. Jezus was zelf als een tabernakel, 
waarop de heerlijkheid van God neerdaalde. Dat zien we bij Zijn wonderlijke verwekking, maar 
ook bij Zijn doop. Daar overschaduwt de Heilige Geest Jezus.  
 
Het komt erop neer dat er iets wonderlijk, iets prachtig, iets magnifiek gebeurt. Het is een 
onwaarschijnlijk verhaal, het tart alle verbeelding, het is logisch onmogelijk te verklaren. Er wordt 
dan ook vaak mee gelachen, we worden voor schut gezet als we zeggen te geloven dat Maria 
zwanger werd door de Heilige Geest. We mogen niet vergeten dat het essentieel is wat daar 
gebeurde. Het is Gods werk, het werk van de Heilige Geest. Jezus, het Woord, God zelf, het 
beeld van God, de Zoon, onze Heer werd in Maria geplaatst.  
 
Geboren uit de maagd Maria 
Er is onderscheid tussen twee dogma’s. 
- Onbevlekte ontvangenis: Maria had geen zonden gedaan toen ze zwanger werd. Ze was niet 
besmet door de erfzonde en kon zodoende een zondeloze zoon op de wereld zetten. Dit dogma 
dateert van 1854, maar het geloof hierin was al eeuwenlang aanwezig.  
- Maagdelijke geboorte: Maria was maagd toen ze zwanger werd. Dit dogma werd afgekondigd bij 
de concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381), maar ook hier was het geloof al 
eeuwenlang aanwezig, namelijk sinds het begin van de kerk. Het tweede Concilie van 
Constantinopel (553) heeft later ingevoerd dat Maria altijd maagd gebleven is. Broers en zussen 
van Jezus zijn kinderen uit een eerder huwelijk van Jozef of neven/nichten van Jezus. Sommigen 
hebben zelfs beweerd dat het maagdenvlies bij Maria niet gebroken is tijdens de geboorte, maar 
dat Jezus erdoor ging als de zon door een venster. Voor de Rooms-katholieke en Orthodoxe kerk 
is de blijvende maagdelijkheid van Maria belangrijk. Voor protestanten (en aanverwante tradities) 
is het vooral van belang dat Maria nog geen seks had gehad met Jozef en dat er toch een kind in 
haar groeide.  
 
Jezus is Zoon, vanwege de eeuwige liefdevolle relatie tussen Hem en de Vader (Zoon van God), 
maar ook Zoon, omdat Hij verwekt werd in een vrouw en geboren werd als mens (Zoon van 
mensen). Hij leefde en functioneerde als mens: Jezus kreeg honger, huilde, lachte, onderwees 
mensen, kende angst en stierf. Als mens was Hij heilig. Dat lag niet aan Maria. Zij was een 



gewoon mens, met zonden. Dat maakt het wonder des te groter. Heilig mens en God uit een 
zondige vrouw. Hij is verwekt doordat de heilige heerlijkheid van de Heere over Maria kwam. 
 
Maria verdient respect. Haar taak was breder dan enkel Jezus op de wereld zetten, want ze moest 
Hem ook opvoeden. Ze wist wellicht op voorhand dat dit oneer en roddels teweeg zouden 
brengen. Toch aanvaardde ze de taak (Lucas 1:38). Ze was begenadigd, wat iets anders is dan ‘vol 
van genade’ (Lucas 1:30). Ondanks dat ze genade gevonden had bij God, zal haar taak toch veel 
moeiten teweeg gebracht hebben (vgl. Lucas 2:35 – de profetie van Simeon). Ik pleit hiermee niet 
voor een verering van Maria, maar wel voor een besef dat zij een enorme taak uitgevoerd heeft, 
een taak die velen van ons vermoedelijk graag zouden hebben doorgegeven aan anderen.  
 
Tussen geboorte en dood 
Het is jammer dat er in de Apostolische geloofsbelijdenis niets duidelijk gezegd wordt over wat 
Jezus op aarde kwam doen. Van Zijn geboorte gaat het meteen naar Zijn dood. De 
geloofsbelijdenis van Nicea schrijft wel dat Hij kwam voor ons mensen, ter wille van onze 
redding, maar toch is het heel summier. Als we nu een nieuwe geloofsbelijdenis zouden schrijven, 
zou er wellicht veel meer instaan over bijvoorbeeld het koninkrijk van God.  
 
 
  



Artikel 4: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven 
 
We komen hier aan het dieptepunt van de geloofsbelijdenis. Na dit artikel gaat het weer bergop. 
Als we dit artikel bespreken, dan moeten we begrijpen dat de opstanding in het volgende artikel 
volgt. Die opstanding is essentieel voor de geloofsbelijdenis.  
 
 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus 
Paulus schrijft in 1 Timotheüs 6:12-15 dat Jezus Christus tegen Pontius Pilatus een goed 
getuigenis heeft afgelegd. In de eerste eeuwen werden christenen zwaar vervolgd en was het voor 
hen een enorme uitdaging om tegen de toenmalige machthebbers een getuigenis af te leggen. 
Mogelijks is de naam van Pontius Pilatus in de geloofsbelijdenis gekomen om mensen moed te 
geven: Jezus Christus gaf getuigenis ten overstaan van hem; wij moeten dat ook doen! 
 
Het lijden/sterven/opstanding van Jezus Christus, Zoon van God, Heer (Kurios), wordt door 
deze uitspraak in een historisch kader geplaatst. Het is niet in een vage tijd gebeurd. Geleden 
onder Pontius Pilatus kan betekenen: ‘In de tijd van Pontius, in de tijd van de Romeinse 
overheersing, het wereldrijk van dat moment’. Dan is dit artikel meer een uitdrukking om de tijd 
waarin het gebeurde te kaderen. Toch is het meer dan dat! 
Je zou het ook kunnen bekijken als een statement: Jezus stond tegenover de macht van de 
wereld. De Joden namen Jezus gevangen. Pilatus, de Romeinen, de onrechtvaardigen, voerden uit 
wat de Joden verlangden. Dan betekent dit artikel: ‘Het is door toedoen van Pilatus dat Jezus 
stierf’. Toch is het meer dan dat! 
In Handelingen 2:22-24 staat dat Jezus stierf overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de 
voorkennis van God. Er zijn dus aan dit verhaal twee kanten: het handelen van de mens (de 
Joden, Pontius Pilatus, de Romeinen) en het besluit van God. Het lijden van Jezus was door  
Pontius Pilatus, maar ook besloten door God. Dat is een belangrijke aanvulling.  
 
Meestal denk ik enkel aan Jezus’ lijden aan het kruis, maar het was veel meer dan enkel dat lijden. 
Ook de jaren voordien leed Hij ook. Hij was een zondeloze in een zondige wereld (1 Petrus 2:19-
25; 3:14; 2 Petrus 2:7-8). In de eerste verzen wordt nadruk gelegd op het lijden dat Jezus leed in 
onze plaats, maar er wordt ook gesproken over lijden vanwege de gerechtigheid. Dan wordt over 
Lot in 2 Petrus gezegd dat hij, als rechtvaardige, leed door hetgeen normloze mensen deden. Dit 
soort lijden onderging Jezus tijdens Zijn hele leven. En dit soort lijden is een lijden dat wij ook 
zouden moeten hebben. Wij zijn gerechtvaardigd en verlangen ernaar om rechtvaardig te leven, 
maar dat is niet gemakkelijk. Wij proberen staande te blijven in een zondige wereld die enorm 
veel verleiding met zich meebrengt. Wij zouden moeten lijden als we zien hoe weinig rekening de 
mensen rondom ons met God houden, maar helaas laten we ons er nogal eens erg door 
meeslepen. Het is dan ook niet altijd eenvoudig; het is lijden, vechten, … In die zin kan het lijden 
om Jezus’ naam ook in onze open en ontwikkelde maatschappij groot zijn. We worden niet 
geslagen, omdat we geloven, maar wel weggelachen. Als we op school of universiteit zitten, op 
ons werk zijn, naar TV kijken, … dan worden we geconfronteerd met zaken waar we het moeilijk 
mee hebben. Dat zou lijden met zich mee moeten brengen. 
Hoeveel te groter het lijden van Jezus Christus, die zondeloos was, in Zijn eigen schepping. Elke 
dag opnieuw die confrontatie.  
 
Romeinen 8:17, Filipppenzen 3:10, 2 Timoteüs 2:12 zijn goede aanvullingen hierop. Het gaat hier 
niet over het verzoenend lijden aan het kruis, want dat kon alleen Christus dragen! Daaraan 
kunnen wij geen gemeenschap hebben, dat lijden kunnen wij niet lijden. Het gaat over lijden om 
Jezus’ wil, maar dat kan dus breder geïnterpreteerd worden dan in de gevangenis gegooid worden.  



Jezus’ lijden ging veel dieper dan Zijn lichamelijk lijden aan het kruis. Heel cru: Wij zijn niet 
behouden door het lijden dat mensen Jezus aangedaan hebben, maar door lijden dat God Hem 
aandeed. Dat eerste lijden ondergaan wij, maar in het tweede lijden staat Hij alleen.  
 
Net als wij zonen van God zijn in de zin dat Hij de eerstgeborene is die uit de dood opgestaan is. 
In die zin zijn wij broers van Jezus. Wij zijn geen Zoon van God in de zin dat Hij de 
eniggeborene is. In die zin is er een enorm verschil tussen Jezus en ons. Ook op vlak van lijden 
zien we dat. Wij lijden net als Jezus, door het lijden dat mensen ons aandoen, maar wij lijden niet 
als Jezus in de verzoenende zin van het woord.  
 
Jezus’ lijden aan het kruis was enorm, maar niet door wat de Romeinen hem aandeden. Massa’s 
christenen zijn gekruisigd, verbrand, gemarteld, … en hebben wellicht eenzelfde of misschien 
nog erger lichamelijk lijden moeten ondergaan. Maar het lijden dat niemand ooit ondergaan heeft, 
is het lijden van de Zoon van God die uitriep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten’. Dat is van een totaal andere orde; dat is een lijden dat we nooit zullen kunnen vatten. 
Jezus, die jarenlang leed, omdat Hij als zondeloos mens leefde in een zondige wereld, Zijn eigen 
schepping, werd tot een zondige mens gemaakt (2 Korintiërs 5:21, 1 Johannes 3:5). Het was 
Gods werk, geen werk van mensen. Dat kon een Pilatus niet doen. Deze onmogelijke 
tegenstelling moest Jezus in Zich dragen. Dat moet een onwaarschijnlijk lijden geweest zijn. Dat 
is de drinkbeker waar Jezus over zei: ‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg.’ De 
geloofsbelijdenis van Nicea drukt dat ook uit: ‘ter wille van ons mensen en van onze redding’.  
 
 
Gekruisigd  
Je kon in het Romeinse rijk op verschillende manieren gedood worden, maar kruisiging was 
voorbehouden voor de ergste misdadigers. En net dit staat zo centraal. Voor ons is het kruis de 
kern. De kruisiging van Jezus werd in de vroege kerk uitdrukkelijk verkondigd. Paulus in 1 
Korintiërs 15:1-4, maar ook Ignatius (rond 110 n.Chr.) in een brief aan de gemeente in Smyrna: 
‘Hij is werkelijk lichamelijk vastgenageld voor ons, onder de ambtstermijn van Pontius Pilatus en 
Herodes de viervorst.’ Voor ons! Justinus schrijft (rond 150 n.Chr.) in de eerste apologie: ‘Hij is 
voor ons mens geworden, heeft lijden en smaad verdragen en zal weer in heerlijkheid verschijnen. 
(…) Hij heeft een onbeschrijflijk lijden ondergaan.’ Voor ons! 
 
Jezus’ kruisiging en dood is eveneens grote dwaasheid voor de wereld. Als Hij God is, waarom 
dan op zo’n zwakke manier? Maar… net in de krusiging en dood is Zijn kracht te zien. Het was 
veel gemakkelijker geweest voor God om de wereld te laten vergaan. Opdoeken die handel. En 
misschien opnieuw beginnen. God koos de moeilijke weg, degene waar het meeste kracht in zat, 
de meeste liefde. Is het kruis een symbool van lijden en dood of van leven en hoop?  
 
 
Gestorven en begraven 
Aan het kruis riep Jezus: ‘Het is volbracht’. Toen was het strikt genomen nog niet helemaal 
volbracht… pas bij Zijn dood was het klaar. We hoeven er niet lang naar te zoeken om te 
begrijpen dat Jezus’ sterven een zeer belangrijk doel van Zijn leven was. Dat primeerde in de 
evangelische wereld de afgelopen decennia. Jezus was gekomen om te sterven. Punt! Dat had een 
nevenwerking… de krentchristenen: ‘Ik ben gered en vanaf nu mag ik op mijn krent wachten tot 
ik sterf… of nog liever tot Jezus terugkomt, want dat sterven zie ik toch niet helemaal zitten.’ We 
zien op dit vlak een beweging in de evangelische wereld. Jezus leefde en leerde voor Hij stierf. 
Het koninkrijk van God en wat dat betekent voor deze wereld in deze tijd krijgt meer nadruk. Er 
is een evenwichtsherstel. We mogen de slinger niet laten doorslaan en Jezus’ lijden en sterven 
minimaliseren (Hebreeën 10:5-10). Jezus kwam om het evangelie in bredere zin van het woord te 



brengen, om te vertellen dat Gods koninkrijk aangebroken was en om te sterven. Hij stierf om 
dode mensen te doen leven (Efeze 2:6). God heeft ons met Hem, met Christus, opgewekt en in 
de hemelse gewesten gezet IN Christus. Wij zijn niet alleen verbonden met Christus’ opstanding, 
maar ook met Christus’ dood: 

- doop: Romeinen 6:3 
- avondmaal: 1 Korintiërs 11:26 

Wat houdt die verbondenheid in? Staan we stil bij die verbondenheid? Op welke manier kijken 
we terug en kijken we uit naar doop en deelname aan de maaltijd van de Heer?  
 
 
  



Artikel 5: Die de derde dag is opgestaan uit de doden 
 
De derde dag 
De derde dag is speciaal. Het is de dag van Gods verschijning (Exodus 19:11), de dag van de 
opstanding (Hosea 6:2) en de dag van de redding (Genesis 22:4, Jozua 2:16; Ester 5:1, Jona 2:1). 
 
Dit is niet alleen een letterlijk, maar ook een symbolisch getal en in feite een bevestiging dat wat 
er gebeurde niet zomaar iets was. Jezus stond op uit de dood, dat op zich is wonderlijk, maar op 
de derde dag is zoveel meer, zoveel dieper. Het Oude Testament ondersteunt dat.  
Bij de tempelreiniging (Johannes 2:18-22) kondigt Jezus zelf ‘de derde dag’ aan. Dat komt terug 
bij Jezus’ “proces”.  
 
Het gaat er bij de uitdrukking de ‘derde dag’ niet om dat Jezus exact 72 uur dood geweest is.  
Sommigen zeggen dat Jezus op woensdag of donderdag gestorven is. Dit komt voort uit: drie 
dagen en drie nachten (Matteüs12:40). Sommigen zeggen op basis van Marcus 16:1 (ze kopen 
specerijen na de sabbat) en Lucas 23:56 (ze hebben al specerijen voor de sabbat) dat het hier gaat 
over twee sabbatten na elkaar. Dit zou dan een eerste speciale sabbat in het kader van het Feest 
van de ongezuurde broden, dan een voorbereidingsdag en aansluitend een volgende sabbat. 
Volgens sommigen was dit zo het geval in 31 n.Chr. Dan is Jezus op woensdag voor de 
feestsabbat gestorven, blijft hij drie dagen en drie nachten in het graf en staat op op 
zaterdagavond, na de weeksabbat. Dat is wel veel inleeskunde, volgens mij.  
Het kan ook eenvoudiger: 

- Johannes 19:21. Jezus stierf op de dag van de voorbereiding. Dit is de vrijdag, voor 
zonsondergang. 

- Matteüs 27:62. In de eerdere verzen is Jezus gestorven. Dit is de volgende dag, de dag na 
de voorbereiding, ofwel de sabbat 

- Matteüs 28:1. Toen het licht begon te worden, na de sabbat, op de eerste dag van de 
week. 

 
 
Opgestaan: belang 
1 Korintiërs 15:1-8, 12-17 – zonder opstanding is ons geloof nutteloos, zonder inhoud. Het is 
dwaas om dan nog te geloven. 
1 Petrus 1:3 – wij zijn opnieuw geboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden. Zonder opstanding is dat niet waar. 
 
Ons geloof is nutteloos als we niet in de opstanding geloven. Onze hoop is onbestaande.  
We zouden, zonder de opstanding, niet kunnen weten of we behouden zijn of niet. Was Jezus’ 
offer wel genoeg? Door de opstanding weten we dat wel! Jezus kreeg de straf voor de zonde, de 
dood, op Zich. Als Hij, door de opstanding, duidelijk maakt dat de dood voorbij is, dan is dat 
ook een bewijs dat de straf voorbij is. Dat is ons geloof, dat is onze hoop. 
 
De opstanding is niet te bewijzen. Je kan wel zeggen dat de massa’s documenten, getuigenissen, 
… maken dat het veel zekerder is dat Jezus opgestaan is, dan dat bepaalde figuren uit de oudheid 
geleefd hebben. De evangeliën werden geschreven in een tijd waarin veel mensen in Judea en 
Galilea nog wisten wat er gebeurd was. Zij konden bevestigen of ontkennen dat Jezus opgestaan 
was. De kerk groeide als kolen onder de belijdenis ‘Jezus is opgestaan’. Als dit werkelijk een 
fabeltje was, dan is het vreemd dat de kerk niet in diskrediet raakte. Er zijn in de geschiedenis 
mensen geweest die geprobeerd hebben Jezus’ opstanding te onderbouwen, bijvoorbeeld Frank 
Morison (Who moved the Stone). 
 



 
Opgestaan: gevolg 
Romeinen 1:4 – Jezus’ opstanding is zowel het begin van Zijn verheerlijking (als Zoon van God, 
als kurios), als het bewijs ervan. Het is het ‘waarmerk’ van Zijn taak en Zijn wezen.  
Filippenzen 2:9-11 – naam boven alle naam / 1 Petrus 3:21-22 – aan de rechterhand van God, 
enelen, machen en krachten Hem onderworpen. 
Handelingen 17:30-31 – Jezus is aangesteld om te oordelen; het bewijs daarvan is Zijn 
opstanding; Hij is kurios. 
Handeligen 2:32-36 – Jezus (redder) verhoogd, rechterhand Vader, Heere (kurios), Christus 
(gezalfde) 
Hij is Heerser over alles, ofwel Pantocrator. 
 
Het is wel eens interessant om na te denken over welke christologie je hebt. Daarmee bedoel ik: 
hoe kijk jij naar Christus, wat is voor jou het belangrijkste? 
Ouweneel geeft enkele mogelijkheden op basis van de christelijke feesten 

- Kerstchristologie: Dit is eerder Rooms-katholiek. We zien dit in onze cultuur nog steeds. 
Kerst wordt door velen gevierd; Pasen niet. Veel evangelische gemeenten hebben of 
hadden de gewoonte om een kerstviering (op kerst!) te doen, eventueel inclusief samen 
eten en in de namiddag nog een dienst. Er was ook aandacht voor advent. Er werd in zijn 
geheel meer aandacht voor kerst dan voor Pasen of Pinksteren.  

- Goede Vrijdag-christologie: Dit is meer te zoeken in de Lutherse traditie; de ‘theologie 
van het kruis’. Verzoening door het kruis was voor Luther hét centrum van het evangelie. 
Er is geen betere feestdag van Goede Vrijdag om dit te herdenken. 

- Pinksterchristologie: Meer in de charismatische hoek, maar ook wel in delen van de 
evangelische kerken. Met Pinksteren komt de Heilige Geest in ons; dat is hét grootste 
gevolg van Christus’ komst, lijden, sterven, opstanding. 

- Paaschristologie: Orthodoxe kerken. Pasen is hét licht. Christus is de grote triomfator, uit 
het graf gehaald, aan de rechterhand van God gezet. Zo beeldt men Christus ook het 
liefst af. 

 
De Orthodoxe Kerk concentreert zich bijna volledig op de glorie van de opgestane Christus. De lichtende schijn van 
zijn getransfigureerde leven licht nu nog op in de huidige wereld en het dagelijks leven. 
De orthodox voelt als het ware dat de dood nu al op dit moment overwonnen is. de krachten van het kwaad en de 
zonde zijn reeds vernietigd, de hele wereld en wijzelf, inclusief onze lichamen zijn al in potentie deelnemers van het 
eeuwige leven. Alle gezangen en gebeden in de Stille Week en op Paaszaterdag werken als het ware naar deze 
realiteit toe en jubelen het in de Paasnacht tenslotte uit. Natuurlijk zijn het kwaad, de duivel en de dood nog niet 
geheel uit het aardse leven verdwenen, maar door de overwinning van Christus op de dood is duidelijk geworden dat 
de duivel niet meer het laatste woord heeft: hij is te overwinnen, en dat wordt nu des te meer de opdracht die wij in 
vreugde op ons nemen.6 

 
Een beetje esthetiek. Op veel schilderijen/mozaïeken 
vinden we nomina sacra (heilige namen of beter 
heilige afkortingen).  

- IC: Iesous 
- XC: Christos 
- Griekse letters onder IC: OPANTO 
- Griekse letters onder XC: CRATOR  

Iesous Christos, Ho Pantocrator  
Jezus Christus, de Allesbeheerser 

																																																								
6 Bron: www.ruskerk.nl (website bezocht op 20/01/2016) 



 
Het is door Zijn opstanding dat Hij Pantocrator, Allesbeheerser geworden is. Zo mogen wij Hem 
ook aanbidden. Dat is de Christus die wij dienen, dat is onze Kurios, onze Heer. 
 
 
Opgestaan op de derde dag 
De bedoeling van deze zin is niet in de eerste plaats om duidelijk te maken dat er leven is na de 
dood. Het is wel de bedoeling om duidelijk te maken dat Jezus de dood overwonnen heeft; de 
dood is teniet gedaan. Zelfs satan is teniet gedaan. 
 
En dan komen we in de problemen. We lezen dit en denken… hoe zit dat dat in ons leven van 
elke dag? De dood of satan teniet gedaan, dat ervaar ik niet zo. Oscar Cullmann heeft in ‘Christ 
and time’ de vergelijking getrokken met D-day en V-day. Toen de geallieerden op de 
normandische stranden landden, D-day, 6 juni 1944, wist iedereen dat het einde van Hitlers rijk 
nabij was. Toch heeft het nog tot in mei 1945 geduurd, met vele zware gevechten, bijvoorbeeld 
de Slag om de Ardennen, voor V-day, victory day aanbrak. 
 
Wij leven, geestelijk gezien, tussen D-day en V-day. Ja, Jezus heeft de dood teniet gedaan. Wij 
hebben een nieuw leven, wij hebben hoop, wij zijn behouden, wij mogen leven als kinderen van 
God. En toch is er nog geestelijke strijd, soms zeer zware strijd. Christenen hebben te kampen 
met verleidingen die hen soms op de rand van de geestelijke afgrond brengen. Christenen worden 
gemarteld en gedood, omwille van hun geloof. Christenen worden ziek en, ondanks veel gebed 
en handenoplegging, genezen ze toch niet.  
Wij leven in een maakbare samenleving. Alles is te doen. Alles is mogelijk. Dat wordt ons 
ingeprent. Als je maar genoeg je best doet en de juiste keuzes maakt, dan zal het goed met je 
gaan. Dat nemen wij ook mee in ons geestelijk leven. Er ontstaat, al dan niet uitgesproken, een 
succesevangelie. ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’, wordt ‘alles is altijd mogelijk voor wie 
gelooft’. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. We leven tussen D-day en V-day en dus gebeuren 
er ook dingen die eigen zijn aan een leven in een gebroken wereld.  
 
Ouweneel wijst op : 
- het avondmaal: we kijken terug op D-day, maar kijken ook vooruit naar V-day… totdat Hij 
komt, vieren we het avondmaal. We zitten ertussenin. 
- de doop: we kijken terug op D-day, daardoor is een nieuw leven mogelijk, maar we kijken ook 
vooruit naar V-day, want dan is er een perfect leven, geen zonde meer. 
- ziekenzalving: we geloven, vanuit D-day dat zieken kunnen genezen. Jezus heeft een voorbeeld 
gegeven. Er genezen mensen door de kracht en de genade van God. En toch geneest niet 
iedereen. Dat zal pas bij V-day zijn, als er geen ziekte, lijden, pijn meer zal zijn. Bij genezing 
ervaren we D-day. Daar mogen we ook naar verlangen; genezing laat ons het Koninkrijk van 
God en Zijn herstel zien. Maar… als er geen genezing is, mogen we uitkijken naar V-day. 
 
 
Opgestaan volgens de Schriften 
In de geloofsbelijdenis van Nicea wordt dit erbij gezet, conform 1 Korintiërs 15:4. Jezus legt uit 
aan de Emmaüsgangers (Lucas 24:25-27, 44-47) dat Hij moest sterven… aan de hand van de 
Schriften. Paulus doet dit ook (Handelingen 17:3). 
 
Welke teksten worden er dan bedoeld? We kunnen denken aan bijvoorbeeld: 
- Psalm 22 en andere Messiaanse psalmen bij uitbreiding (Psalm 2, 8, 16, 110, 118) 
- Jesaja 53 en de andere teksten over de Knecht des Heren (42, 49, 50) 
- Deuteronomium 18:15-18 – een profeet in vergelijking met Mozes 



- Jeraja 33:14-18 – de Messias als Zoon van David; expliciet vermeld in het Nieuwe Testament in 
Matteüs 1:1) 
- Daniël 7:13-14 – de Messias als Zoon des mensen 
 
Impliciet kan Jezus ook verwezen hebben naar het nieuwe verbond dat Jeremia aankondigt. Een 
verbond had als noodzaak dat een dier stierf. Dit nieuwe verbond, dat moest zorgen voor een 
nieuw hart, had meer nodig dan de dood van een dier. En misschien legde Jezus de link tussen de 
offers uit het Oude Testament en Zichzelf. In die zin zouden we de verwijzing naar Mozes 
kunnen interpreteren. 
 
 
 
Melito van Sardes, 2e eeuw, paaspreek7 
Maar hij verrees uit de dood 
en klom naar de hoogste hemelen. 
De Heer die zich omkleed had met de mens, 
die geleden had voor hem die leed, 
die gebonden werd voor hem die vastgehouden was, 
die geoordeeld werd voor de schuldige 
en die begraven werd voor hem die begraven was, 
verrees uit de dood en verkondigde met luide stem: 
“Wie pleit er tegen mij? 
Hij stelle zich tegenover mij op. 
Ik ben het die de veroordeelde verlost heeft, 
die de dode levend gemaakt heeft, 
die de begravene heeft doen opstaan. 
Wie spreekt mij tegen?” 
Ik ben, zegt hij, de Christus; 
Ik ben het die de dood vernietigd heeft, 
die de vijand overwonnen heeft, 
die de sterke geboden heeft 
en die de mens ontrukt heeft naar de hemelhoogten. 
Ik ben, zegt hij, de Christus. 
Komt dus, 
alle mensenfamilies gedompeld in de zonden, 
en ontvang uw vergeving van de zonden. 
… 
 
 
  

																																																								
7 Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf (Protestantse Pers, p.110-111) 



Artikel 6: Hij is opgestegen naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader 
 
Artikel 6 is het enige artikel dat in de apostolische geloofsbelijdenis langer is dan in die van Nicea. 
Dit artikel is ook opvallend, omdat in de geloofsbelijdenis een redelijk aantal artikels over Jezus 
gaan, maar enkel bij dit artikel (‘zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader’) lezen we 
iets over het heden.  
 
Wat is de hemel of het paradijs? Er worden veel dingen over beweerd en geschreven, maar de 
vraag is wat we er eigenlijk echt van weten. In een lied als opwekking 498 wordt gesproken over 
de stad met gouden straten, het hemelse Jeruzalem, waar altijd feest is, iedereen danst en de wijn 
blijft stromen. In Openbaring lezen we vrij duidelijk dat het nieuwe Jeruzalem een beeld is van de 
gemeente, in haar verheerlijkte toestand. Om dan te zeggen dat de hemel of het paradijs een 
plaats zal zijn met gouden straten, waar altijd wijn blijft stromen… twijfelachtig. 
 
Wat weten we wel? Ouweneel refereert naar drie Bijbelteksten: Lucas 23:43, Filippenzen 1:23, 2 
Korintiërs 5:8. We zullen er met Jezus zijn.  
 
Opgestegen naar de hemel 
Is Jezus opgestegen (opgevaren) of werd Hij opgenomen? In het eerste geval is Hij zelf actief, in 
het tweede geval passief. We zien in het Nieuwe Testament dat Jezus God én mens is. Het 
concilie van Chalcedon (451 n.Chr.) zei het als volgt: ‘Hij is waarlijk God en waarlijk mens’. 
Afhankelijk van de Bijbelteksten ligt de nadruk meer op het een of op het ander. 

- Handelingen 2:23-36 – Jezus werd gedood door joden en Romeinen (mens). Johannes 
10:17 – Hij heeft de macht Zijn leven af te leggen en weer terug te nemen (God). 

- Romeinen 6:4 – Hij is opgewerkt door God, tot heerlijkheid van de Vader (mens). 
Johannes 2:19-22 – Jezus is opgestaan (breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem 
doen verrijzen) (God). 

- 1 Timoteüs 3:16 – opgenomen in de hemel (mens). Efeze 4:10 – opgevaren naar de 
hemel (God) 

- Handelingen 10:39-43 – door God gezet aan de rechterhand (mens). Hebreeën 1:3 – zelf 
gaan zitten aan de rechterhand (God). 

Jezus heeft, ook na Zijn opstanding, een menselijke kant. Het is een theologische vraag in 
hoeverre Hij daardoor verschilt, ten opzichte van voor Zijn komst in de wereld. 
 
De geloofsbelijdenis laat Jezus’ komst naar de aarde, Zijn dood en opstanding en Zijn 
plaatsneming aan de rechterhand van de Vader zien als een eenheid. Dit is een standpunt tegen 
enkele ideeën uit de vroege kerk: de adoptianisten (Jezus was slechts mens en werd door God 
geadopteerd), maar ook de monofysieten (Jezus had enkel een goddelijke natuur, weliswaar in een 
menselijk lichaam). 
 
Hemelvaart is voor ons een feest waar weinig aandacht aan geschonken wordt. Voor de meeste 
christenen is het niet meer dan het begin van een verlengd weekend. Wat mij betreft, mogen we 
vieren dat Jezus daar is en doet wat in het volgende punt uitgewerkt wordt. 
 
Zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader 
Jezus kondigde dit aan (Marcus 14:61-64) en dat werd als godslasterlijk gezien door veel 
tijdgenoten. 
 
Wat doet Hij daar, aan de rechterhand?  

- Romeinen 8:34. Jezus pleit voor ons, bidt voor ons. Wat bidt Hij? Dat wij ons geloof niet 
zouden verliezen. Opvallend is v.26: De Heilige Geest pleit ook voor ons. Een 



aanduiding hoe de drie, Vader-Zoon-Heilige Geest onderscheiden en ook niet 
onderscheiden zijn.  

- Hebreeën 7:23-25: Hij leeft om te pleiten. Hij is overwinnaar. Hij is pantocrator (zie 
vorige studie) en Hij is hogepriester. Ondanks Zijn overwinning, dient Hij ons nog altijd. 
Een prachtige boodschap. 

Hier zien we ook weer het koninkrijk als ‘nu reeds’ en ‘nog niet’. Hij is overwinnaar, zit op de troon, 
aan de rechterhand (nu reeds). Hij pleit voor ons, bidt voor ons, omdat er nog een geestelijke strijd 
gaande is en Hij vecht voor ons (nog niet). 
 
Efeze 2:6 – in Hem zijn wij gezet in de hemelse gewesten (letterlijke vertaling; de HSV is ok, de 
NBG is plat vertaald). Er is strijd, er is moeite, maar toch ziet God mij al ginder. 
Kolossenzen 3:1-3 – mijn leven is ‘Christus in mij’ en dat is een verborgen leven. Christus is 
verborgen bij God. Daar is mijn leven.  
 
Het feit dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, is niet zomaar een weergave van feiten, 
maar heeft ook consequenties voor ons. Hij pleit voor ons, dat is magnifiek, maar dat wil ook 
zeggen dat het leven van christenen een verborgen realiteit heeft die pas geopenbaard zal worden 
als Jezus terugkomt. Ook in dit geval is het een kwestie van ‘nu reeds’ mogen we dat weten en 
leren om de dingen te bedenken die boven zijn, maar het is ook ‘nog niet’; dat leven is nog 
verborgen. 
 
 
  



Artikel 7: van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden 
 
Komen oordelen de levenden en de doden 
In het Oude Testament wordt dit bijvoorbeeld door de profeten vaak aangekondigd als de ‘dag 
van de Heere’. Enkele voorbeelden zijn Joël 1:15, Sefanja 1:7, Maleachi 4:5. Ook in Psalmen 
vinden we het oordeel vaak terug. Enkele voorbeelden zijn Psalm 96:13, 97:2-6, 98:9. 
 
In het Nieuwe Testament lezen we ook regelmatig over het oordeel. We kunnen ons de vraag 
stellen wie het oordeel zal uitvoeren? 

- God: Romeinen 3:6, Hebreeën 12:23 
- Jezus: Johannes 5:22, 27, Handelingen 17:30-31, Romeinen 2:16  

In het Oude Testament zien we al dat God een Koning zal aanstellen die grote dingen zal doen: 1 
Samuël 2:10, 2 Samuël 22:50-51; Psalm 2, Psalm 18:50-51. Het oordeel wordt niet genoemd, maar 
in het licht van het Nieuwe Testament hoort dat er zeker bij. 
In veel verslagen van rechtszaken tegen christenen is te lezen hoe ze aangeven het oordeel van 
Christus meer te vrezen dan het oordeel van mensen en om die reden weigeren hun geloof te 
verloochenen.  
 
Verschillende oordeelmomenten 
Het is niet zo eenvoudig om hier duidelijkheid over te scheppen. Over oordeel en eindtijd zijn 
zeer veel verschillende meningen. Ik lijst hieronder een en ander op. 

- Jezus spreekt over een oordeel over alle levende volken (Matteüs 25, Openbaring 20:4), 
waarbij de schapen van de bokken gescheiden zullen worden. Dit gebeurt bij Jezus’ 
wederkomst. De gestorven gelovigen staan dan ook op. De vraag is maar of wij mee in de 
rij zullen staan. De basis waarop deze geoordeeld worden, is wat ze aan Jezus’ 
broers/zussen gedaan hebben. In Kolossenzen 3:4 staat dat we in heerlijkheid 
geopenbaard zullen worden, als Christus geopenbaard wordt. Dat is mijns inziens niet 
hetzelfde als in de rij te gaan staan om geoordeeld worden. En in 1 Korintiërs 6:2 staat 
dat de heiligen de wereld en zelfs engelen zullen oordelen. Vergelijk Daniël 7:22. In 
Openbaring 20 gaat de verheerlijking van de gelovigen vooraf aan het oordeel over de 
wereld.  

- Aan het einde van het duizendjarig rijk is er dan nog een oordeel over degenen die dood 
waren gebleven bij het begin van het duizendjarig rijk (Openbaring 20:5, 11-15). Er wordt 
dan gekeken of zij in het boek van het leven ingeschreven staan. Het gaat er niet om of je 
een fatsoenlijke burger geweest bent of je betrokken was bij liefdadigheid, bij sociale 
acties, … Het gaat om de plaats die God in het leven van de mensen had.  

God/Jezus is rechter over levenden en doden. Het moet verschrikkelijk zijn om als ‘dode’ voor 
God te staan. 
 
Oordeel klinkt sowieso negatief. Ik drap een open deur in als ik zeg dat wij ons niet druk hoeven 
te maken over het oordeel.  
Johannes 5:24 – wie Mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig 
leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.  
1 Johannes 4:17 – hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen 
hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 
Wij zijn als Jezus… Prachtig! 
 
Toch gaan velen ervan uit dat het nog wel de vraag is op welke manier we de eeuwigheid zullen 
doorbrengen. Ouweneel vergelijkt het met een eierdopje en een emmer. Sommigen zullen een 
eierdopje zijn, helemaal vol van Christus. Anderen zullen een emmer zijn, helemaal vol van 
Christus. De eierdopjes zijn degenen die de wedergeboorte vooral als een doel gezien hebben. Ik 



ben er! Dit terwijl wedergeboorte een middel en een begin zou moeten zijn. Of je een eierdopje 
of een emmer zal zijn, hangt dus vooral af van de vraag: Hoeveel ruimte heb je God, de Heilige 
Geest, gegeven om een beeld van Jezus te worden? Als we bij God zijn, hoeveel zal Hij dan 
herkennen van Zijn Zoon in ons? Hoeveel van Zijn Zoon kunnen de mensen in onze omgeving 
in ons zien? Zonder in te gaan op uitverkiezing en wat we daarover moeten denken, lezen we in 
Rom.8:28-29 wat Gods voorbestemming is met ons: Gelijkvormig zijn aan het beeld van Zijn 
Zoon. Als wij bij God komen, dan zal dat het onderwerp zijn. En vergis u niet: Het is niet omdat 
iemand preekt of Bijbelstudies geeft, dat hij meer een beeld is van Gods Zoon. Het gaat niet om 
wat we doen, maar wel om wat we zijn.  
 
Aan het begin van de belijdenis erkennen we God als schepper en Heer. Iedereen zal rekenschap 
moeten afleggen aan deze schepper en Heer. Het zal een rechtvaardig oordeel zijn. God wordt 
nogal eens ter verantwoording geroepen als het gaat over dingen die mislopen in deze wereld: 
‘Waarom laat Hij het toe? Waar is God als je Hem nodig hebt? Als God zou bestaan, zou Hij dit 
tegenhouden! …’ Dat soort opmerkingen. In Psalm 73 zien we Asaf daar ook mee worstelen 
(73:2-6; 12-14), maar toch besluiten: 23-24, 27. Als we worstelen met onrechtvaardigheid, dan 
moet Gods rechtvaardigheid en uiteindelijk oordeel meegenomen worden. Hij zal het niet voor 
altijd toelaten.  
 
Polycarpus (115 n.Chr.) schreef in zijn ‘Brief aan de Filippenzen’: Wees dus paraat en dien God met 
waarachtig ontzag. Onttrek u aan het holle gepraat en de dwaling van de meerderheid, en vestig uw geloof op hem 
die onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewerkt en hem een luisterrijke troon heeft gegeven aan zijn 
rechterhand. Al wat adem heeft aanbidt hem, die zal komen als rechter van levenden en doden. Van zijn bloed zal 
God rekenschap vragen aan wie hem ongehoorzaam zijn.8 
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Artikel 8: Ik geloof in de Heilige Geest 
 
Het gedeelte over Christus is afgerond. Nu komt het artikel of de artikels over de Heilige Geest. 
Het lijkt erop dat enkel dit artikel over de Heilige Geest gaat. Toch zou je ook kunnen betogen 
dat alle volgende artikels (tot het einde) over de werking van de Heilige Geest gaan. 

- artikel 8: de Heilige Geest 
- artikel 9: Kerk (de Heilige Geest maakt één) 
- artikel 10: Vergeving (de Heilige Geest maakt rein) 
- artikel 11: Opstanding (de Heilige Geest staat garant voor de opstanding) 
- artikel 12: Eeuwig leven (de Heilige Geest geeft leven) 

 
 
Drie-eenheid 
Ik geloof in God, Vader… en in Jezus Christus… Ik geloof in de Heilige Geest 
We spreken in de eerste plaats ons geloof in God uit. Het andere is secundair. Hieruit volgt dat 
de Heilige Geest in de geloofsbelijdenis gezien wordt als God. Nicaenum maakt dit nog 
duidelijker: de Heilige Geest, die Heer (Kurios) is en levend maakt. Wie maakt levend dan God? 
Voorbeelden van trinitarische passages zijn Matteüs 28:19 en 2 Korintiërs 13:13. Tussen de lijnen 
door ook een tekst als Johannes 14:15-17. 
Tertullianus (ca.200 n.Chr.; Tegen Praxeas, 2,1-2): Jezus Christus… die vanuit de hemel, volgens zijn 
belofte, van bij de Vader de heilige Geest zond, de Pleitbezorger, die het geloof heiligt van wie geloven in de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest. Vanaf het begin van de evangelieprediking is deze regel van het geloof tot ons 
gekomen, veel vroeger nog dan wie ook van de vroegere ketters.9 
 
Het belang van de Heilige Geest 
Het belang van de Heilige Geest voor het dagelijks leven van de christen kan niet onderschat 
worden: Romeinen 8:12-16 

- door de Geest kunnen we de daden van het lichaam doden. Dit heeft een duratief aspect, 
het is een blijvend, voortdurend doden. De mens buiten Christus kan dit niet (Romeinen 
7), maar door de Geest kan het wel! 

- als we door de Geest van God geleid worden, dan zijn we kinderen van God 
- Geest van aanneming tot kinderen ontvangen en dus ook erfgenamen 
- De Geest pleit voor ons (Romeinen 8:26), net als Jezus voor ons pleit (Romeinen 8:34) 

Is dat het hele verhaal van de Heilige Geest? 
 
Verbinding Geest en Kerk 
Als we kijken naar verschillende christelijke stromingen en we zouden hen telkens de vraag 
stellen: ‘Hoe kan ik de Geest ervaren?’, dan zal je zeer uiteenlopende antwoorden krijgen. 
- Rooms-katholieke kerk: Als je de Geest wil ervaren, dan moet je in de rooms-katholieke kerk zijn. 
Hij spreekt door de sacramenten, … De stille tijd die wij kennen, wordt in de kerk zelf beleefd. 
Daar moet je het werk van de Heilige Geest zien. Toch is dit in de afgelopen decennia hier en 
daar veranderd. Er zijn theologen en kardinalen geweest die geprobeerd hebben en nog proberen 
om te laten zien dat de Geest ook buiten de kerk kan erken. 
- Orthodoxe kerk: In de orthodoxe kerk is de viering dé manifestatie van de Geest. Zij noemen 
zichzelf de ‘kerk van de Heilige Geest’. Zij beschouwen zichzelf ook als de kerk die het meest 
gericht is op de volheid van de Heilige Geest. Daar kan je over discussiëren, maar het klopt wel 
dat er in de geschiedenis in de oosterse kerk een veel groter besef was van de Heilige Geest dan 
in de westerse kerk. In de westerse kerk is de grote vraag hoe je verlossing ontvangt, in de 
oosterse kerk hoe je vol wordt van de Heilige Geest.  
																																																								
9 Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf (Protestantse Pers, p.129) 



 
- Reformatorische kerk: De Geest spreekt door het Woord. Reformatoren zeiden dat de Heilige 
Geest spreekt door door de prediking van het Woord. Wil je de Geest ervaren, dan hoor je de 
Geest daar. Wederdopers vonden dat de Heilige Geest breder aanwezig was en zelfs nieuwe 
openbaringen kon geven.  
- Pinksterbeweging: Ik ga je de handen opleggen en dan spreek je in tongen, komen er genezingen, is 
er profetie. Sommigen uit de evangelische beweging kijken in die richting als we op zoek gaan 
naar wat er mist in onze beleving van de Heilige Geest.  
- Evangelische beweging: Ik ben opgegroeid met vrij weinig notie van de Heilige Geest. Niet dat ik 
niet wist dat de Heilige Geest een deel van de drie-eenheid was, maar Hij bleef vaag. Je mag hulp 
verwachten, bijvoorbeeld als je moet preken.  
 
Christenen van eender welke stroming hebben de Geest gekanaliseerd, ingepast in de erediensten 
of in bepaalde uitingen. In de rooms-katholieke, reformatorische of sommige evangelische kerken 
moet je in de kerk zijn als je de Geest wil ervaren… alsof dat thuis niet kan. Als je de Geest wil 
ervaren, moet je naar het Woord luisteren… alsof dat niet via aanbidding kan. Ook de 
pinksterbeweging kanaliseert. Zo zal je zien dat, als er over de Geest gesproken wordt, dat er 
vooral gekeken wordt naar tongentaal, genezingen of profetie. Evangelischen hebben de Geest 
ook ingeperkt, zowel richting uitingen van de Geest (tongentaal, genezingen, profetie) als richting 
kerkbeeld. Als er iets is waarin zowel evangelischen als de pinksterbeweging de Geest inperken, 
dan is het wel ons minder sterk beeld van de kerk. Daar is de rooms-katholieke of orthodoxe 
kerk veel beter in. In evangelische kerken is er maar een beperkte cultuur waarin de Kerk als 
Lichaam gezien wordt, waarin het de Geest is die mensen bij elkaar brengt. Wij komen zelf naar 
de kerk en vertrekken weer als we daar zin in hebben. Evangelische en pinksterkerken hebben 
een behoorlijk individuele invulling van kerk zijn. Jammer…  
 
Ik ben voor alle duidelijkheid geen voorstander om alles op een hoopje te gooien, te doen alsof er 
geen theologische verschillen zijn en een oecumenische samenwerking zomaar als mogelijk te 
zien. Toch ben ik er wel van overtuigd dat we dingen kunnen leren van elkaar. Ik vind het fijn als 
er in onze kerk een tijd van aanbidding via muziek is, maar ik kan God eveneens vinden in de 
stilte. Daar zijn andere kerken beter in. Soms is daar dan zoveel ontzag dat God mijlenver weg is. 
Bij ons is het ontzag voor God soms mijlenver weg. 
 
Waarom beperken we de werking van de Heilige Geest? Doen we dat bewust of onbewust? Zijn wij bang van de 
kracht van de Heilige Geest? 
 
De Kerk is zoveel meer dan een plaats van verloste zondaren. Het Nieuwe Testament toont toch 
veel meer van ‘zonde en genade’. ‘Zonde en genade’ is de start, maar God wil zoveel meer geven. 
Dat is ‘Ik geloof in de Heilige Geest’. En dat maakt de Kerk een plaats waar mensen 
samenkomen die vervuld zijn van de Geest. Dat moet doordringen in elk hoekje van de kerk: in 
de preek natuurlijk, maar ook in de aanbidding, ook in het aanmoedigen en aanvuren van een 
medegelovige, in de kinderklassen. Het moet ook doordringen in onze manier waarop we naar de 
kerk kijken. 
 
De Heilige Geest ontvangen 
Als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest (Romeinen 8:9, 14-16, Efeze 1:13, 1 
Korintiërs 12:13). 
 
Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Hoe weet je dat? Op basis van 
Bijbelteksten, puur theoretisch? De enige manier om echt te weten of het zo is, is om het in de 
praktijk te zien, ervaren. Ouweneel vergelijkt het met de aankoop van een nieuwe auto. Er staat 



op de leveringsbon dat de auto geleverd wordt met een volle tank. Je kan dat theoretisch weten 
en erop vertrouwen, omdat het op de bon staat. Ik ben nogal kritisch van aard en geloof dat pas 
als ik in die auto zou stappen, ermee zou rijden en zou merken: He ja, de tank is vol. Als gelovige 
krijgen wij de theoretische belofte dat onze tank vol is. De Heilige Geest is in ons. Die volle tank 
zou toch moeten opvallen.  

- Lucas 24:49 – met kracht bekleed 
- Hand.1:8 – kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt 

Gebruiken we die kracht? Duwen we onze auto zelf, terwijl de tank vol is? Of rijden we ermee? 
Moeten we dan niet meer bidden: ‘Vul ons met uw Heilige Geest?’  
 
Volheid van de Geest: een middel 
Wat betekent het om een volle tank te hebben? 

- Romeinen 8:37: Wij zijn meer dan overwinnaars. Uit eigen kracht, het eigen ik, is het ‘ik 
ellendig mens’ (Romeinen 7:24), maar door de Heilige Geest in mij, ben ik meer dan 
overwinnaar. Het is door de volheid dat ik kan overwinnen. 

- Genesis 1:26-27: Wij zijn geschapen als beeld van God. Romeinen 8:29: Wij zijn bestemd 
om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te maken. Dit kan door de kracht van de 
Heilige Geest. Het is door de volheid dat ik een beeld van Zijn Zoon kan worden 

De volheid van de Geest is een middel, nooit een doel. Het doel is: beeld van Zijn Zoon worden. 
Christus moet in ons zichtbaar worden: Dat is een bewijs van het werk van de Geest. De vrucht 
van de Geest maakt ons tot een portret van de Zoon! Hoe herkennen we elkaar als christen? Als 
we Christus in hem of haar zien. Als we elementen, stukjes van het beeld van de Zoon, 
ontdekken. Dat bindt ons aan elkaar.  

- Johannes 7:38-39: Stromen van levend water vloeien uit ons binnenste; dat is de Heilige 
Geest. 

Wij worden, door het werk van Gods Heilige Geest, beeld van Zijn Zoon. En dat stroomt naar 
buiten, naar boven en naar elkaar, naar degenen die Zijn liefde nodig heeft. Dat is een verticaal 
evangelie, maar ook een horizontaal. Niet of-of, maar en-en. Dat is waar Jakobus bijvoorbeeld 
over spreekt als hij zegt dat zuivere godsdienst betekent dat je opkomt voor wezen en weduwen, 
de zwakkeren in de maatschappij. Hij zegt erbij: En jezelf onbesmet bewaren in de wereld.  

- Efeze 5:15-19 
Onze eredienst mag een gerichtheid zijn op Hem, iets waar Hij vreugde aan beleeft, iets dat uit 
ons binnenste komt. Dat is echte aanbidding: het gaat om God zelf.  
 
Uitgaat van de Vader (en de Zoon) 
Al voor Augustinus (354-430) leefde in de westerse kerk de opvatting dat de Geest uitging van de 
Vader en de Zoon. In de oosterse kerk was dit niet het geval. Dat betekent niet dat de Geest in 
de oosterse kerk als minder belangrijk beschouwd werd (dat werd duidelijk uit het voorgaande). 
Augustinus heeft wel de leer dat de Heilige Geest ook van de Zoon uitgaat, uitgewerkt en 
gegrond. Hij zei wel dat de Geest in de eerste plaats uitgaat van de Vader. 
In 653 werd, tijdens een synode in Toledo, het filioque toegevoegd aan de geloofsbelijdenis van 
Nicea-Constantinopel. Dat is natuurlijk vreemd, omdat die geloofsbelijdenis overkoepelend voor 
heel de kerk was opgesteld in 381. Die synode was een plaatselijk gegeven; niet hetzelfde als een 
concilie. Deze uitbreiding verspreidde zich, ook buiten Spanje. Pas in 1014 werd het filioque 
officieel (in de westerse kerk) opgenomen in de belijdenis. Het werd één van de redenen voor het 
schisma tussen oosterse en westerse kerk in 1054.  
 
  



Artikel 9: de heilige, katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen 
 
De protestantse versie 
De protestanten hebben dit artikel van de apostolische geloofsbelijdenis aangepast, omdat ze 
moeite hadden met het ‘katholieke’. Hun versie werd: ‘Ik geloof een heilige, algemene, christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen’.  
 
De allergie voor het woord ‘katholiek’ kan ik begrijpen in hun context, maar ondertussen zijn we 
er toch al lang achter dat katholiek en algemeen hetzelfde is en niet per se duidt op ‘Rooms-
katholiek’.  
 
Het is vreemd dat er gekozen werd om ‘ik geloof’ voor dit artikel te zetten. Het lijkt dan alsof wij 
geloven wat de kerk zegt. Daarmee komt de kerk op dezelfde hoogte te staan als Vader, Zoon en 
Geest. Dat lijkt me niet de bedoeling. De kerk is de tempel van de Heilige Geest en in die zin de 
belichaming van de aanwezigheid van de Heilige Geest op de wereld, maar we hoeven de kerk 
niet te verheffen tot een niveau waar ze niet thuishoort. 
 
Essentie van de kerk 
We moeten beginnen bij het begin met vragen als ‘Waarom bestaat de kerk?’ en ‘Wat is de 
essentie van de kerk?’. Je zou kunnen antwoorden dat de kerk ontstaan is uit Gods initiatief om 
mensen samen te brengen en dat er één criterium is, namelijk het geloof in Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Té eenvoudig misschien. 
 
Aan het einde van de eerste eeuw schreef Clemens in een brief aan de gemeente in Korinte: 
‘Hebben wij niet één God, en één Christus, en één Geest die mild over ons is uitgegoten? Hebben wij die bij 
Christus horen niet één roeping? Waartoe trekken en scheuren we dan de lichaamsdelen van Christus uit elkaar, 
en trekken we tegen ons eigen lichaam ten strijde? We drijven de dwaasheid zo ver, dat we vergeten dat we met 
elkaar lichaamsdelen zijn van hetzelfde lichaam!’10 Vergelijk dit met Efeze 4:1-6!  
 
Monnik Vincentius van Lérins in Commonitorrium (434 n.Chr.) schreef: ‘Hiervoor moet in de 
katholieke kerk de grootste zorg gedragen worden, dat wij vasthouden wat overal, wat altijd, wat door allen is 
geloofd; dat is namelijk werkelijk en waarachtig katholiek. Dit is slechts mogelijk als wij ons aansluiten bij wat 
wereldwijd geldt, wat vanouds is, waarover eenstemmighed bestaat.’11 
 
Welke kerk is de algemene of katholieke kerk?  

- Is dat de Rooms-katholieke kerk? Zij ziet zichzelf als de moederkerk. 
- Is dat één denominatie, bijvoorbeeld de ECV? Zo denken de meesten onder ons alvast 

niet.  
- Is dat de evangelische beweging, met nog wat protestantse kerken erbij? Te breed voor 

velen, te nauw voor vele anderen. 
- Is dat een massa individuen, uit verschillende kerken en denominaties?  

 
Gemeenschap van heiligen 
Op welke manieren kunnen we op zoek naar eenheid? Willem Ouweneel (groeieningeloof.nl) 
geeft een mooie opsomming 

- organisatorische eenheid. Stel dat we alle theologische verschillen overboord zetten, dan 
zouden we kunnen werken aan één grote, wereldwijde kerk, met één iemand aan het 

																																																								
10 Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf (Protestantse Pers, p.135) 
11 Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf (Protestantse Pers, p.135-136) 



hoofd en een hele structuur daaronder, maar dat zou een koude, uitwendige, formele 
eenheid zijn.  

- eenheid op basis van geloofsbelijdenis. Dat zou helpen om een orthodoxe leer te hebben en 
een basis te vinden. Daar is de vraag of het hart erbij betrokken is? Dat kan, maar hoeft 
niet. Velen spreken de geloofsbelijdenis uit als een koude opsomming van zaken die ze 
geloven. 

- eenheid op basis van ervaring, emotie. Hier primeert de vraag of we voelen dat we op één 
lijn zitten? Dat spreekt erg aan in onze tijd. ‘Wat bindt ons’ wordt belangrijker dan 
‘waarin verschillen we’. De vraag is toch of dat een sterke basis is om eenheid te zoeken. 
Wat als je over enkele maanden voelt dat er toch meer verschillen zijn…  

- eenheid op basis van Johannes 17:3. Er is een levende verbinding van gelovigen met God 
(het kennen van God) en daardoor is er een gemeenschap van heiligen. Het gaat hier niet 
om organisatorische structuren, genootschappen of geloofsbelijdenissen, maar het gaat 
over verbondenheid door het gemeenschappelijk leven met God.  

 
Vanuit die laatste vorm van eenheid zullen we in een breed spectrum van kerken en kringen 
heiligen kunnen vinden. Het mag ons nederig maken… God zoekt die verbinding met alle 
mensen, niet enkel met mensen die tot onze eigen gemeente behoren.  
 
Er zijn enkele gevaren voor die eenheid op basis van Johannes 17:3: 
- Individualisme: In sommige kerkgemeenschappen (met name de evangelische gemeenten) kan 
je van kerk veranderen zoals van zakdoek. Overal is het heil te vinden, dus als ik het hier niet 
naar mijn zin heb, verander ik gewoon wel even. Men beleeft de kerk als optelsom van 
individuen. Dat is een probleem. Het Nieuwe Testament maakt erg duidelijk dat de gemeente een 
eenheid is en dat we ‘samen met alle heiligen’ mogen ontdekken wie Jezus Christus is (Efeze 
3:17-19). 
- Sektarisme: Als het in een kerk of gemeenschap niet meer voldoende is dat je een kind van God 
bent, maar wanneer er voorwaarden gesteld worden voor je als kind van God gezien wordt, dan 
wordt er in de richting van sektarisme gegaan. Er ontstaat een partij binnen de kerk, waarin je 
moet overeenstemmen met hun opvattingen. Het gaat hier dan niet over de fundamenten van het 
geloof (zoals de apostolische belijdenis), maar over bijzaken.  
- Vrijzinnigheid: Ook dit gevaar is altijd aanwezig. Het evangelie wordt weggenomen en 
vervangen door moraliteit. Laat ons nooit vergeten dat Jezus Christus het beeld is van Gods 
Zoon (Kolossenzen 1:15) én de hoeksteen (Efeze 2:19-22), het hoofd van de gemeente. De 
gemeente is een pijler (zuil) en fundament van de waarheid (1 Timotheüs 3:15). 
 
Verlies van eenheid leidt tot kerkscheuringen. Jammer genoeg gaan ze over het algemeen over 
bijzaken en niet over hoofdzaken. Ze gaan over partijschappen en niet over ketterijen. We 
moeten leren elkaar niet te verketteren, omdat we verschillende manieren van geloven hebben. 
Deze houding mag niet zover getrokken dat alles relatief en oppervlakkig wordt, omdat we elkaar 
toch maar zeker alle ruimte willen geven. In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles 
liefde. 
 
De Heilige Geest en de kerk 
De Heilige Geest begeestert de kerk. Handelingen vertelt het verhaal van het begin van de kerk 
door het werk van de Heilige Geest. Het is door het werk van de Heilige Geest dat de kerk nog 
bestaat. Het is een interessante denkoefening om eens na te gaan hoe de Heilige Geest in jouw 
kerk werkt. De Geest spreekt door de kerk en de kerk spreekt namens de Geest. Hoe kan het 
spreken van de Heilige Geest in jouw kerk herkend worden? Zoektocht naar wat altijd, overal en 
eenstemming beleden en gepredikt werd: universeel ofwel katholikos (katholiek).  
 



In een, intussen oud, opwekkingslied (nummer 167) zingen we: ‘De Geest spreekt alle talen en 
doet ons elkaar verstaan’. We kunnen mensen die anders zijn dan onszelf begrijpen door het 
werk van de Geest. Zelfs als ze helemaal anders denken dat onszelf. We mogen luisteren naar wie 
het ook is en zoeken of we daar iets van de Geest proeven dat we nog niet eerder geproefd 
hebben. ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’… het is eenvoudiger te 
zingen dan in de praktijk om te zetten. 
 
1 Korintiërs 3:16-17 zegt dat de gemeente een tempel is van de Heilige Geest. Wij worden op 
Jezus Christus gebouwd tot een woning van God, in de Geest (nogmaals verwijzend naar Efeze 
2:19-22, waar Jezus als hoeksteen genoemd wordt). Ziet u de kerk zoals God haar ziet? 
 
 
  



Artikel 10: de vergeving van de zonden 
 
Vergeving van zonden en doop 
We komen terug op hoe het credo ontstaan is, namelijk uit de doopbelijdenissen die mensen 
uitspraken. Ze spraken uit wat het geloof in God inhield en ook wat voor goeds zij ontvangen 
hadden van God: 

- Kerk, gemeenschap van heiligen 
- Vergeving van zonden 
- Wij zijn opgewekt met Christus 
- Eeuwig leven 

 
Een heel interessante tekst bij dit tiende artikel is Handelingen 2:38. Petrus zegt daar: ‘Keer u af 
van uw huidig leven, laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen 
voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.’ 
 
We kunnen op basis van dit vers een discussie starten over de vraag hoe dicht bekering, 
vergeving van zonden en doop bij elkaar liggen. Wij, evangelischen, gaan prat op Bijbelvastheid 
en als je Handelingen 2:38 leest, dan kunnen we zeggen dat bekering, doop, vergeving van 
zonden samengaan. Dit terwijl wij in onze kerken bekering en vergeving van zonden samen zien, 
maar de doop er toch eerder van losgekoppeld hebben tot een louter symbolische handeling. 
Bekering en vergeving van zonden hoeven niet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met doop. Die 
mogen jaren uit elkaar liggen.  
Handelingen 22:16 brengt ons bij dezelfde vragen. Is de doop enkel een bevestiging van je 
geloof? Of is het meer dan dat? Hier zien we dat geloof, doop, zonden afwassen, en ontvangen 
van de Heilige Geest samen gaan. Vergelijk ook met Handelingen 19:1-7. We kunnen zeker niet 
zeggen dat er een vaste volgorde is. Wanneer Petrus bij Cornelius (Handelingen 10) komt en tot 
de aanwezigen spreekt, komt de Heilige Geest al voor zij gedoopt zijn. Petrus reageert daarop 
met te zeggen dat ze dan ook maar gedoopt moeten worden.  
 
De doop wordt altijd verbonden met de naam van de Heere, Jezus’ naam. Dat zien we 
bijvoorbeeld in Handelingen 2:38, 8:16, 19:5, 22:16. In deze laatste tekst gaan doop en zonden 
afwassen onder aanroeping van naam van de Heere samen. 1 Petrus 3:21 spreekt over de doop 
als over een innerlijke reiniging, de vraag van een goed geweten op basis van Jezus’ opstanding. 
Ook elders wordt de koppeling gemaakt tussen de doop en de dood/opstanding van Jezus 
(Romeinen 6:3-5).  
 
Vaak is het een of-of-verhaal: 

- Ofwel staan geloof en doop los van elkaar. Iemand kan tot geloof komen, een 
minuutje later sterven en zonder gedoopt te zijn toch Gods genade ontvangen. 

- Ofwel zijn ze nauw verbonden. Iemand die tot geloof komt, moet gedoopt zijn om 
Gods genade te ontvangen; de erfzonde moet in de Rooms-katholieke traditie 
afgewassen worden door de doop. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, 
is dat het  verlangen naar de doop kan volstaan, maar indien dat niet zo is, is er een 
groot probleem. 

Het kan ook gezien worden als een en-en-verhaal: God zal genadig zijn als iemand sterft die net 
zijn hart aan Hem gegeven heeft, maar nog niet gedoopt is. Dat wil nog niet zeggen dat we geloof 
en doop zomaar los van elkaar moeten zien. Ik geloof dat we de doop meer moeten zien als een 
onderdeel van discipelschap. Volgelingen van Jezus laten zich dopen, net zoals ze het avondmaal 
vieren. 
 
Vergeving van zonden 



De geloofsbelijdenis van Nicea zegt: ‘Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.’ 
Eigenlijk is dit gewoon een uitdrukking van wat ik net gezegd heb over de nauwere verbinding 
tussen geloof (en dus vergeving) en doop in het Nieuwe Testament. Toch bedoel ik hiermee niet 
dat de doop nodig is om vergeving van zonden te krijgen. De nauwere verbinding tussen geloof 
en doop zien we ook in de vroege kerk, maar daar was de doop evenmin bedoeld om vergeving 
te krijgen. 
 
Vergeving van zonden wordt soms uitgedrukt als een boekhoudkundige zaak. Jezus’ offer weegt 
zwaar genoeg en dus kan daarmee onze schuld weggeveegd worden. Soms lijkt het op een 
juridische handeling. De rechter moet oordelen, maar strijkt over zijn hart en geeft vergeving. 
Eigenlijk is dat niet zo’n goed beeld. Zouden wij het eerlijk vinden als rechters de zwaarste 
criminelen zomaar vrij zouden laten? Deze vergelijkingen met boekhoudkunde of rechtsspraakt 
zijn onvoldoende. We moeten goed beseffen dat vergeving van zonden eigenlijk laat zien wie 
God is. God is de Vader die wacht op de zoon die bij de varkens geleefd heeft. Als de zoon 
terugkomt, drukt Hij hem aan Zijn borst, aan Zijn hart en herstelt de zoon als Zijn zoon. Zo is 
God! Wij bekijken de vergeving vooral uit ons eigen oogpunt. Het dreigt jammer genoeg vaak 
onze enige manier van kijken te zijn. Wij moeten leren vergeving van zonden te zien als de 
manier waarop God laat zien wie Hij is. Van daaruit kunnen we Hem nog veel lof brengen! Wat 
een prachtige God die gebroken mensen herstelt en hen zonen en dochters van Hem maakt. Het 
gaat om Hem! 
 
Vergeving en gerechtigheid 
1 Johannes 1:9 toont dat vergeving niet alleen een daad is van Gods liefde, maar ook een daad 
van Gods gerechtigheid. God kan geen zonden door de vingers zien, Hij kan niet over Zijn hart 
strijken en zeggen: ‘Ach ja, het is wel goed’. Onmogelijk! Habakuk 1:13… God haat zonde. Toch 
is God is getrouw en rechtvaardig om mijn zonden te vergeven. Ongelooflijk!  
Ouweneel maakt de vergelijking met een rijke bankier die een fortuin deponeert bij een bank en 
zegt: ‘Iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet, die behoeftig is op dit of dat vlak, mag 
beroep doen op een deel van dit vermogen’. Dat wordt contractueel vastgelegd. Als iemand aan 
die voorwaarden voldoet, maar het niet krijgt, omdat de bankdirecteur zegt dat zijn gezicht hem 
niet aanstaat, dan is dat onrechtvaardig. Wie voldoet aan de voorwaarden, moet geld krijgen. Dat 
is rechtvaardigheid! 
Als een mens tot God komt op basis van Jezus’ offer, zou God onrechtvaardig zijn hem niet te 
vergeven. Vergeving is daarmee een blijk van Gods liefde én van Gods gerechtigheid. Daarom 
lezen we in Romeinen 1:17, 3:21-22 dat Gods gerechtigheid verkondigd wordt.  
 
Vergeving: meer dan een invididuele aangelegenheid 
Onderstaande teksten kunnen ons doen nadenken over een verdieping van het gegeven van 
vergeving. Het is meer dan dat we er vaak over denken:  
- Matteüs 6:12-15 ; Kolossenzen 3:13 : Met de verbinding tussen zelf vergeven en vergeving 
ontvangen, hebben we het misschien moeilijk. Laten we deze teksten liever links liggen of durven 
we ze onder ogen zien? 
- Jakobus 5:15-16 : Het is een pastorale bediening om mensen te helpen de zonde de rug toe te 
keren en vergeving te ontvangen. Het elkaar belijden van zonden en bidden voor elkaar 
mag/moet een plaats hebben. Dit is geen pleidooi voor de biecht in Rooms-katholieke zin, maar 
wel voor ruimte om fouten te bespreken, aanspreekbaar te zijn, … 
 
  



Artikel 11: de opstanding van het lichaam 
 
De vergeving van onze zonden (zie artikel 10) is belangrijk, maar God schenkt ons zoveel meer! 
Dit artikel is erg toekomstgericht.  
 
In Jezus’ tijd overheerste het Grieks denken in grote delen van het Romeinse rijk. Er was een 
sterk onderscheid tussen ziel en lichaam. Wij nemen dat over als we bijvoorbeeld spreken over 
een stoffelijk overschot. God zal onze sterfelijke lichamen weer levend maken (Romeinen 8:11). 
Voor Grieksdenkenden is dat een belachelijk idee. Voor Joodsdenkenden is de opstanding van 
het lichaam, het herleven van de doden een veel normalere zaak. 
 
Jezus kondigde de opstanding van de doden aan (Lucas 14:14, Johannes 5:27-29). Paulus maakt 
duidelijk dat de opstanding van de doden zelfs een onontbeerlijk gegeven is (1 Korintiërs 15:13-
14). Geestelijk gezien hebben wij al een opstanding meegemaakt en leven wij al een nieuw leven 
(Romeinen 6:3-5). De Geest fungeert als onderpand voor het nieuwe opgestane en verheerlijkte 
lichaam (2 Kor.5:1-5). 
 
In de vroege kerk hebben ook de kerkvaders dit vastgehouden. Tertullianus (De opstanding van 
het lichaam, 9,1-2) schrijft: ‘Is het denkbaar dat wat God eigenhandig heeft gevormd naar zijn eigen beeld niet 
zou opstaan? Hij heeft het lichaam met zijn adem een leven ingeblazen dat op zijn eigen levenskracht gelijkt. Hij 
heeft het aan het hoofd gesteld van heel zijn schepping, om erin te wonen, ervan te genieten, erover te heersen. Hij 
heeft het bekleed met sacramenten en onderwijs. Hij bemint zijn zuiverheid, keurt zijn tuchtiging goed, en acht zijn 
lijden waardevol. En dit lichaam, dat zo vaak Gods belangstelling geniet, zou niet opstaan? Dat is toch 
ondenkbaar!’12  
 
Wij verwachten Jezus’ wederkomst. In Hebreeën 11:39-40 zien we dat de geloofsgetuigen uit het 
hoofdstuk gestorven zijn met een belofte, zonder deze in vervulling te zien gaan. Zij verwachtten 
de betere opstanding (v.35) en die zal komen! Zij rusten nog steeds in het graf tot Jezus 
terugkomt. Er is een geestelijke opstanding, maar als Jezus als Overwinnaar terugkomt, zal dat 
gepaard gaan met een lichamelijke opstanding (Filippenzen 3:20-21, Romeinen 8:23). Onze 
lichamen zullen veranderd worden, in overeenstemming met Jezus’ verheerlijkt lichaam. Er is al 
verheerlijking aan ons gegeven (Johannes 17:22, Romeinen 8:30), maar die zal pas volkomen zijn 
als Jezus teruggekomen is. We zullen koningen met Hem zijn. Wij zullen priesters zijn (nog meer 
dan we dat nu zijn).  
 
In Openbaring 21 lezen we prachtige woorden op de verheerlijking van de gemeente. We doen er 
goed aan om het verhaal van de verheerlijking te zien als meer dan een individuele verheerlijking. 
Zoals zo vaak kijken we in de eerste plaats naar wat het voor onszelf betekent, maar het Nieuwe 
Testament ziet het veel breder. Openbaring 21:11 spreekt over de gemeente, de bruid, het 
Nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt en de heerlijkheid van God heeft. De gemeente zal 
de heerlijkheid van God hebben. De gemeente zal weerspiegelen hoe onmetelijk prachtig en 
groots God is. Ik mag daar een stukje van zijn. God staat nog wel los van die gemeente, want in 
vers 23 lezen we dat de heerlijkheid van God de gemeente verlicht.  
 
Het stemt mij gelukkig als ik bedenk dat ik van heel het bovenstaand verhaal deel mag uitmaken. 
Het draait niet om mijzelf, maar in de eerste plaats om God. Hoe prachtig is Gods plan met de 
mens. God verlangt naar elk mens. God wil dat elk mens tot die bruid, dat Nieuwe Jeruzalem 
behoort en daardoor Zijn heerlijkheid zal weerspiegelen. Dit is een appèl aan elk mens: God wil 
Zijn heerlijkheid in jou leggen. Bestaat er iets beter? 

																																																								
12 Gie Vleugels en Maria Verhoeff, De leer van de twaalf (Protestantse Pers, p.148) 



 
  



Artikel 12: en een eeuwig leven 
 
Artikel 11 en 12 horen bij elkaar, ze veronderstellen elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Het is 
logisch dat de opstanding uit artikel 11 geen nieuwe dood meer inhoudt. Evenzo is het logisch 
dat een eeuwig leven gepaard gaat met opstanding. Voor dualistische filosofieën (Grieken bij 
uitstek) waren dit twee lastige artikels. 
 
Eeuwig leven 
Eeuwig leven betekent niet simpelweg een eeuwig voortbestaan, want dat heeft iedereen. In het 
Oude Testament spreekt Daniël 12:2 over eeuwig voortbestaan en de twee mogelijkheden die er 
zijn (eeuwig leven of eeuwig afgrijzen). In het Nieuwe Testament vinden we eeuwig leven in 
bijvoorbeeld Johannes 3:16, 6:40 en 2 Korintiërs 5:1. In Matteüs 18:8 en 2 Tessalonicenzen 1:8-9 
lezen we anderzijds over eeuwig vuur. Eeuwig leven met God is verbonden met Jezus Christus, 
die alle macht heeft op hemel en aarde. Het wordt zelfs een erfenis genoemd (Kolossenzen 1:12). 
 
Toch is het niet enkel voor straks. Johannes 3:16 zegt ‘ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft’. Wat betekent dat: eeuwig leven heeft? Het gaat niet over het 
toegangsbewijs tot het eeuwig leven. U hebt het eeuwig leven. In 1 Timoteüs 6:12 staat 'grijp het 
eeuwig leven'. Met je voeten ben je in deze eeuw, met je hart in de toekomende. Leef alsof je al in 
een tijd van gerechtigheid en vrede leeft, alsof dat vanzelfsprekend is, alsof voor iedereen 
hetzelfde geldt. 
 
Wat is het eeuwig leven? 
Beantwoord volgende vraag eens voor jezelf: Wat is het eeuwig leven? 

- Eeuwig bij God mogen zijn 
- God kennen 

 
Johannes 17:3 is duidelijk. Het eeuwig leven is dat zij U (= de Vader) en Jezus Christus kennen. 
Kennen staat hier in de betekenis van een vertrouwelijke relatie hebben. Het eeuwig leven is 
vertrouwelijke omgang hebben met God. 
1 Johannes 1:2 spreekt over het eeuwig leven dat bij de Vader was: de intieme relatie die er altijd 
geweest is tussen Vader en Zoon. Dat eeuwig leven is verkondigd en geopenbaard, zodat mensen 
onderling en met de Vader en Zoon zo’n vertrouwelijke relatie zullen hebben (Johannes 17:21). 
Het eeuwig leven is: deel hebben aan de gemeenschap die er is tussen Vader en Zoon. Het 
eeuwig leven is er nu al. Nu al mogen wij zo’n vertrouwelijke relatie hebben met God. Later zal 
het een volmaakte relatie zijn. 
 
Tot God gebracht 
Het christelijk leven is zoveel meer dan vergeving van zonden. Zonder vergeving van zonden te 
minimaliseren, geloof ik dat we verder moeten gaan dan dat. Wij zijn tot God gebracht (Efeze 
3:11-12, 19-22). Dit spreekt niet alleen over zonden vergeven, maar over herstelling als kind van 
God in alle rechten en heerlijkheden. God denkt niet bescheiden over onze redding. Sommige 
mensen spreken met een vreemde soort bescheidenheid dat zij in de hemel wel genoegen zullen 
nemen met een plaats in een hoekje. Dat wil God helemaal niet. God wil mensen met wie Hij tot 
in eeuwigheid gemeenschap heeft. Een relatie werkt in twee richtingen. Hier op aarde mag dat al 
beginnen. Dat is de gave van het eeuwig leven.  
 
Ook hier weer kunnen we stellen dat het niet om onszelf mag gaan. Het eeuwig leven dat we 
krijgen, is prachtig. De gemeenschap die we mogen hebben met God, is magnifiek. Laat ons goed 
beseffen dat het ten diepste om Hem gaat. Hij is het centrum, niet wij. Ik krijg eeuwig leven, om 
Hem eer te geven.  



 
De regel van geloof 
Tertullianus (ca.200 n.Chr.; Voorbehoud tegen de ketters, 13,5-6) schreef:  
De Regel van Geloof, die we op dit punt als belijdenis van wat we vasthouden uitspreken, is ongetwijfeld degene 
waarin ons geloof wordt bevestigd dat  

(1) er maar één God is, Dezelfde als de Schepper van de wereld, Die alle dingen uit niets gemaakt heeft door 
Zijn Woord te zenden bij het begin van alle dingen 

(2) dat dit Woord Zijn Zoon genoemd wordt, Die in de Naam van God, gezien werd onder verschillende 
vormen door de aartsvaders en zelfs gehoord werd door de profeten 

(3) en tenslotte naar beneden gebracht werd door de Geest en Kracht van God de Vader in de maagd Maria, 
vlees geworden in haar moederschoot, en uit haar geboren, leefde als Jezus Christus; dat Hij daarna een 
nieuwe wet verkondigde en een nieuwe belofte van het Koninkrijk van de Hemel, wonderen verrichte 

(4) gekruisigd werd  
(5) en op de derde dag weer opstond, 
(6) ingehaald werd in de hemelen en aan de rechterhand van de Vader ging zitten 
(8) dat Hij als plaatsvervanger de kracht van de Heilige Geest stuurde om de gelovigen te leiden 
(12) dat Hij zal komen in heerlijkheid om de heiligen uit te nodigen om te genieten van het eeuwig leven en van 

de hemelse beloften,  
(7) en om de goddelozen te veroordelen tot het eeuwige vuur,  
(11) na de opstanding van beide groepen, waarbij hun lichamen worden hersteld.  

Over deze regel, die door Christus is ingesteld, zoals zal worden aangetoond, bestaan bij ons geen bedenkingen, 
ternzij dan de bedenkingen die door ketters worden binnengebracht en die mensen tot ketters maken  
 
Tertullianus beschrijft min of meer elk artikel van de geloofsbelijdenis, behalve over artikel 9 en 
10. De kerk en vergeving van zonden komen elders in zijn werk wel uitgebreid aan bod. 
 
 
Dank 
Jezus, U bent onze Kurios, onze Heer. We spreken Uw naam uit met eerbied. U bent groter dan 
ons. U, Schepper van ons leven, bent mens geworden, gestorven, opgestaan en verhoogd als 
Pantocrator, Heerser over alles. Wij zijn vervuld van Uw Heilige Geest en mogen deel uitmaken 
van Uw heilig gezin, de gemeente. Wij ontvangen vergeving van zonden en eeuwig leven in het 
besef dat het doel is dat wij U daarmee zouden dienen. Ons leven met U draait om U. 
 


