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Het christelijk geloof

-

Inleiding
Tijdens de eerste twee Bijbelstudie avonden hebben we het onder andere met
elkaar gehad over wat (en hoe) ieder van ons gelooft. Dit kan natuurlijk onderling
veel verschillen. Vandaag gaan we het specifiek hebben over het christelijk geloof.
We gaan er niet zomaar vanuit dat iedereen dit geloof het zijne noemt, of alles
onderschrijft. We zijn echter wel een christelijke vereniging en dus willen we met
elkaar de kern van het christelijk geloof onderzoeken. We starten daarom met de
Apostolische geloofsbelijdenis.
- Pak de Apostolische geloofsbelijdenis erbij, in een Bijbel of op internet.
- Kijk ook eens naar de ondertitel: ‘of de twaalf artikelen van het algemeen
ongetwijfeld christelijk geloof’. Over de woorden die volgen, hoeft niet
getwijfeld te worden. Lees de geloofsbelijdenis eens vanuit die overtuiging.
- Wat is je ervaring?

Inzoomen
Kijk samen nog eens goed naar de tekst.
- Kun je samenvatten wat er eigenlijk staat?
- Zijn er woorden of zinnen die er voor jou uitspringen, om wat voor reden
dan ook?
- Zijn er ook dingen die je mist in de tekst? Wat zie je níet staan?
- Vergelijk de 12 artikelen eens met de geloofsbelijdenis van Nicéa (gebruik
een Bijbel of telefoon om die op te zoeken). Welke overeenkomsten zie je?
- Welke verschillen zie je? Zijn dat belangrijke verschillen?
- Welke van de twee spreekt je meer aan? Waar komt dat door?

Het negende artikel
We willen hier wat dieper ingaan op het negende artikel. Als jullie willen, kunnen
jullie dit ook met (enkele van de) andere artikelen doen.
- Hoe zie jij artikel 9?
- Wat denk je dat er bedoeld wordt?
- Wat is jouw eigen interpretatie?

Wat is de waarde van dit artikel voor jou persoonlijk? Heeft het waarde of
invloed op je dagelijks leven?
Wat is de waarde hiervan voor onze gemeente?

Verbreding
Er zijn meerdere geloofsbelijdenissen. Je kunt opzoeken welke.
- Weet iemand van jullie misschien iets meer over hoe het komt dat er
meerdere zijn?
- Als jullie wat meer achtergrond informatie willen, kunnen jullie googelen op
deze en andere geloofsbelijdenissen.
- Zie je op het eerste gezicht grote verschillen?
- Is er eentje die je meer aanspreekt? Waar komt dat door?

Afsluiting
Dit is wat christenen ‘belijden´. Is dit ook jouw geloofsbelijdenis?
Sluit met elkaar af op een manier die jullie fijn vinden. Je kunt eventueel (tekst uit)
de geloofsbelijdenis gebruiken, of het Onze Vader.
Tip van de (zon)dag
Wil je meer om je kiezen in te zetten? Probeer de Dordtse leerregels eens. Scan de
kopjes, lees hier en daar een stukje, of zelfs de hele tekst, voor de bikkels. Het
taalgebruik is niet echt van deze tijd, maar ben je het er fundamenteel mee eens of
oneens? Ook de Heidelbergse Catechismus en het Kort Begrip gaan wat
uitgebreider dan de Apostolische geloofsbelijdenis in op de dogmatiek van het
christendom. Er staat eigenlijk samengevat wat de leer van het christendom is. Zie
je verschillen in de beleving van geloof toen en nu?

