10. De belijdende kerk
A. Inleiding
1. Wat is een belijdenis?
Een belijdenis is een samenvatting van het geloof, het geloof kort op formule gebracht. Hierbij gaat het niet om een privé-visie van een theoloog of van een groep theologen, maar om de
vertolking van de centrale boodschap van de Schrift, overeengekomen door heel de kerk.
2. Symbool
‘Symbool’ komt van het Griekse ‘sumballoo’, dat is: samenballen, bijeenbrengen. Een belijdenis is een symbool. Geloofskernen zijn erin samengebracht.
3. Regel voor het geloof
Het is niet zo dat ieder christen zijn eigen geloofsregels heeft. Er is het gemeenschappelijke
geloof. Dat is een gezamenlijke geloofsregel.

B. Waarom een belijdenis?
1. Betekenis naar binnen:
a) ondersteuning gemeenteleden
Een belijdenis als dogmatische verwoording van het geloof helpt gemeenteleden in het belijden van het geloof.
b) bewaren eenheid
Een belijdenis waarmee de leden van de gemeente instemmen, bindt samen. De eenheid wordt
erdoor bewaard.
c) zuiverheid kerk
Wie wat anders gelooft dan wat in de belijdenis is verwoord, dwaalt. Een belijdenis dient om
de kerk zuiver te houden.
d) bewaren rijkdommen
In een belijdenis worden de door God gegeven rijkdommen bewaard en doorgegeven aan de
volgende generaties.
2. Betekenis naar buiten:
a) de waarheid tonen
Een belijdenis laat zien: dit is de waarheid die wij uit het Woord hebben geput, dit is wat wij
geloven.
b) onwaarheid tonen
In het licht van de waarheid wordt onwaarheid aangewezen. Dwalingen worden aan de kaak
gesteld.
c) de weg van het heil tonen
Aan ongelovigen wordt door een belijdenis de weg van het heil getoond. Zij worden uitgenodigd deze weg te gaan.
d) getuigenis van Jezus Christus
Een belijdenis is een getuigenis van Jezus Christus, niet alleen als Heiland en Heer maar ook
als Rechter.

C. Functioneren belijdenis
1. Toetsen prediking
Een belijdenis is een instrument om de prediking te toetsen, zowel voor de prediker als voor
de hoorder.
2. Handreiking lezen Bijbel
Een belijdenis is een hermeneutische (in ‘hermeneutiek’ zit ‘vertolken’) sleutel om de Bijbel
te lezen en uit te leggen. Zij geeft een richting aan.

3. Toetsen ambtsdragers
Ambtsdragers mogen aan de hand van de belijdenis getoetst worden ten aanzien van hun ambtelijke functioneren. Volgen zij het goede spoor?
4. Noodzaak onderricht
Een belijdenis vraagt om verder onderricht. Verdere inwijding in de Schrift en in de leer van
de kerk is nodig.
5. Gemeenschap heel de kerk
Een belijdenis die kerkoverstijgend is, is een uiting van de gemeenschap van heel de kerk. De
oecumenische symbolen (zie onder) reiken hierin het verst.

D. Belijdenissen
1. Vroege kerk
De vroegste belijdenis was: Jezus is Kurios (Heer), tegenover: Caesar is Kurios. Langzamerhand ontstonden uitgebreidere versies.
In de geschiedenis zien we dat de strijd eigenlijk altijd gaat over wie Jezus, de Zoon van God,
is, en over Zijn werk.
2. Oecumenische belijdenisgeschriften
De apostolische geloofsbelijdenis, de belijdenis van Nicea-Constantinopel en de geloofsbelijdenis van Athanasius – de ‘oecumenische symbolen’ genoemd, omdat zij door de kerk aanvaard zijn toen zij nog ongedeeld was – zijn in heel de wereldkerk terug te vinden. Vanwege
de verdeeldheid is het niet meer mogelijk een oecumenisch belijdenisgeschrift op te stellen.
3. Reformatorische belijdenisgeschriften
De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels
zijn niet oecumenisch. Deze ‘drie formulieren van enigheid’ geven, te midden van de grote
verdeeldheid, de eenheid van de gereformeerde traditie aan.
4. Andere belijdenisgeschriften
Verder zijn er allerlei andere belijdenisdocumenten, zoals de Theologische Verklaring van
Barmen, de Concordie van Leuenberg etc.

F. Ten slotte
Om over na te denken:
‘Belijdenissen zijn een goed medicijn tegen onkunde’ (J.I. Packer)

