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1 1
VANAF DIE KERK SE ONTSTAAN TOT VANDAG

Ons loop op die spoor van die kerk
PraktykLES

ALGEMENE DOELSTELLING 

Die kinders moet weet hoe die breë geskiedenis van die Christelike kerk verloop vanaf sy 
ontstaan tot vandag toe.

SPESIFIEKE DOELSTELLING

Kennis

Die kinders moet −

weet waarom hulle die kerk se geskiedenis moet ken;•	
die kennis hê om by wyse van ’n tydlyn die belangrikste gebeurtenisse van die kerk se •	
geskiedenis vas te lê; en
weet hoe mense se optrede die kerk as liggaam van Christus positief en negatief beïnvloed •	
het.

Gesindheid

Die kinders moet −

die begeerte hê om die kerk se geskiedenis te ken; en•	
dankbaar wees dat hulle deur die eeue deel van die kerk is.•	

Vaardigheid

Die kinders moet met die skriba, kolporteur of saakgelastigde kontak maak om stof te kry, en 
kortliks die geskiedenis van hulle eie gemeente op ’n halwe bladsy neerskryf.

MEER INLIGTING

DIE BREë GESKIEDENIS VAN DIE KERK
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Die begin

God was reeds met die skepping van hemel en aarde by ons betrokke. Die draad van sy 
handelinge met ons in die wêreld loop vanaf Adam en Eva, die aartsvaders en die volk Israel 
tot vandag. Maar almal het God teleurgestel. Op die bestemde tyd word Jesus toe gebore. Dit 
is die vervulling van God se beloftes aan Israel. 

Nadat Israel die Verlosser, Jesus Christus, verwerp het en Hom gekruisig het, word God se 
boodskap deur die apostels uitgedra aan die heidene. Deur die evangelie wat verkondig word, 
maak God self ŉ nuwe Godsvolk bymekaar. Dit is die kerk. Regdeur die geskiedenis van die 
kerk is God nog steeds in die wêreld werksaam. Deur die Heilige Gees word mense geroep om 
die kerk te lei, te versorg, te leer en te bestraf. Die doel daarvan was altyd om die gelowiges te 
laat hou by die waarheid van God se Woord en die belofte van die wederkoms van Christus.

Die apostels

Die apostels, as gestuurdes van God, was die eerstes wat die evangelie die wêreld ingedra het. 
As oog- en oorgetuies van wat Jesus geleer en gedoen het, lê hulle die fondamente van die 
kerk en skryf hulle ook die evangeliese boodskap. Hierdie getuienis van die apostels gee al die 
feite en gegewens wat ons nodig het om van Jesus te weet en in Hom te glo .

Die eerste gemeentes en die vroeë kerk

Aanvanklik het die eerste Christelike gemeentes in woonhuise bymekaar gekom. Met 
die uitbreiding van die gemeentes en die kerk, word teen die einde van die tweede eeu al 
eenvoudige kerkgeboue opgerig. Eers baie later word dit ŉ gebruik om groot en indrukwekkende 
kerkgeboue vir die gemeentes te bou.

Tydens die eerste 200 jaar bestaan die kerk uit onafhanklike gemeentes. Tog was hulle wel 
aan mekaar verbonde, omdat almal dieselfde geloof bely het. Die eerste eeue is ook die tyd 
van die spontane groei van die kerk. Die kerk groei omdat elke gemeente en elke gelowige die 
nodige gedoen het om die evangelie verder uit te dra na alle mense. Die gevolg was dat daar 
gemeentes ontstaan in Klein-Asië, Noord-Afrika, Griekeland, Italië en Frankryk.

In die eerste eeue en veral vanaf 100 nC word die gemeente vervolg deur die Romeinse 
owerheid. Hulle het die Christene vervolg omdat die Jode die Christene verdag gemaak het deur 
te sê dat die Christene ’n ander koning as die keiser geëer en aanbid het. Die Romeine het die 
gelowiges doodgemaak in ŉ poging om die Christelike geloof uit te roei. Hierdie onderdrukking 
het nie geslaag nie, want die kerk het net groter en groter geword.

Mettertyd het dwaalleringe en ŉ verkeerde leer die kerk binnegekom. Die kerk moes stelling 
daarteen inneem, en moes dus ŉ nadere omskrywing gee van hoe die kerk die evangelie 
verstaan het. Dit het soos volg verloop: 

Die kanon van die •	 Nuwe Testament word vasgestel en voorlopig afgesluit, met ander woorde, 
daar word besluit watter boeke in die Nuwe Testament geplaas sou word, aangesien ook 
ander verhale en dwalinge in die omloop was. Interessant is dat die definitiewe lys van die 
27 kanonieke boeke van die Nuwe Testament reeds in die vierde eeu finaal vasgestel word, 
en daaraan is nog nooit verander nie. 
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Die •	 Twaalf Artikels of die Apostoliese Geloofsbelydenis word saamgestel. Die volledige teks 
van die geloofsbelydenis soos ons dit vandag ken en gebruik in die kerk, dateer uit die 
agtste eeu, maar in sy kort vorm is dit baie ouer.

In elke gemeente word een belangrike ampsdraer, naamlik die biskop, aangestel wat •	
gesaghebbend die Skrif kon uitlê en die leer van die kerk verduidelik.

Die biskoppe van al die gemeentes van die kerk het vanaf 325 in konsilies, dit is soos 
algemene kerkvergaderings, bymekaar gekom om so in ŉ vergadering oor vraagstukke te besin 
en daaroor uitspraak te gee. Kleiner streeksamekomste van biskoppe is sinodes genoem. 
Geleidelik ontwikkel daar ŉ rangorde van biskoppe, en so ontstaan die amp van aartsbiskop, 
metropoliet en patriarg. So ontstaan die struktuur en orde van die vroeë kerk.

Heelwat later is ’n hoofbiskop aangestel. Hy is die pous genoem en het baie mag en seggenskap 
gehad. In 440 is die eerste pous, Leo die Grote, as die hoof van die kerk aangestel. Hier het 
die groot dwaling in die Roomse Kerk begin en sy toppunt bereik toe in 1870 besluit is dat die 
pous as plaasvervanger van Jesus Christus op aarde onfeilbaar is. So is aan hom, deur ŉ bloot 
menslike besluit, half-goddelike mag verleen.

Die oorwinning van die kerk

Geleidelik het die botsing tussen die Romeinse owerheid en die kerk al skerper geword. In 250 
het keiser Decius die eerste vervolging van die kerk gelas, en dit duur tot 311. Die bekering 
van keiser Konstantyn in 313 het in die hand gewerk dat die Christendom in die Romeinse Ryk 
begin triomfeer. In 380 verklaar keiser Theodosius die Christelike kerk tot staatskerk van die 
Romeinse Ryk. Die kerk se wapens was die voortdurende verkondiging van die evangelie, die 
geloofsvertroue en die martelaarskap. Die kerk het die Romeinse Ryk met die Woord van God 
oorwin. Nie uit hulleself nie, maar van God het die oorwinning gekom.

Die kerk as staatskerk

Nadat daar vrede buite die kerk met die Romeinse owerhede gekom het, het daar aan die 
ander kant  ŉ groot stryd in die kerk oor die leer van die kerk losgebars. Die evangelie word 
verdraai. Die Godheid van Jesus word bevraagteken. In 325 word die saak reggestel by die 
Konsilie van Nicea, en die Geloofsbelydenis van Nicea word opgestel. 
 
In die tweede en derde eeu groei die praktyk van monnike wat in afsondering in kloosters 
gaan woon. In 320 organiseer Pachomius die eerste klooster. Die monnike en kloosters kry 
ŉ groot invloed in die kerk omdat hulle as heiliges en as sondeloses beskou is. Die monnike-
vroomheid met die gebruik om afgestorwe heiliges en besondere voorwerpe te vereer, sowel 
as die wettiese interpretasie van die evangelie, word deur die invloed van die kloosters die 
grondtoon van die vroomheid van die Roomse Kerk.

Een van die uitstaande teologiese figure van die vroeë kerk is die kerkvader  Aurelius Augustinus, 
354-430. In sy debatte met Pelagius het Augustinus die Skrif so duidelik uitgelê en verklaar 
dat baie van sy uitsprake vandag nog as geldend beskou word. Gedurende die Hervorming van 
die 16de eeu het die Hervormers dikwels van Augustinus se geskrifte gebruikgemaak.
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Die Middeleeue

Die Middeleeue is die periode in die geskiedenis van die Westerse kerk wat duur vanaf 
ongeveer 500 tot 1500 nC. Gedurende hierdie tydperk speel die kerk ŉ oorheersende rol in 
Wes-Europa.

Dwalinge het toegeneem: Die boodskap van die Skrif is nie meer die belangrikste nie. Die 
monnike-ideaal, die doen van goeie werke, die poging van die mens self om uit eie krag die 
heil te verwerf, is die allesoorheersende. Waar die mens tekortskiet, bied die kerk hulp aan 
deur middel van die sewe sakramente as genade. Die vroomheid van die Middeleeue kan in 
vier reëls saamgevat word: 

Glo wat die kerk glo.•	
Doen wat die kerk eis.•	
Ontvang wat die kerk gee deur middel van die sakramente.•	
Leef na die voorbeeld van Jesus.•	

Die pous het ook die middelaar tussen die mens en God geword. Jesus, ons Middelaar en 
Verlosser, skuif op die agtergrond.

Aan die einde van die Middeleeue kom daar twee strominge wat die kerk wil hervorm. Die een 
is die poging om die konsilie meer mag te gee as die pous, maar dit lewer geen resultate by 
die Konsilies van Konstanz en Basel nie. Daarnaas staan individue wat die Heilige Skrif weer 
die fondament van leer en lewe wil maak. Hulle is onder andere John Wicliff en Johannes Hus. 
Op die brandstapel het Hus gesê dat ná hom, ander gelowiges sy gedagtes sou oorneem en 
die pous daarmee sou oorwin.

Die tyd van die Hervorming

God het mense gebruik om weer die suiwer Woord in die wêreld te laat herleef. Gelei deur 
Martin Luther het daar manne opgestaan soos Johannes Calvyn en Ulrich Zwingli, wat die 
kerk volgens Gods Woord na leer en lewe hervorm. Luther het op 31 Oktober 1517 sy 95 
stellings, waarin hy die Roomse Kerk verkeerd bewys, teen die kerkdeur van Wittenberg gaan 
vasspyker.

Die Roomse Kerk self het die oproep tot bekering en hervorming afgewys en vasgehou aan 
sy verkeerde opvattings. Die pouse was nie van plan om hulle magsposisie en ryk lewenstyl 
in die kerk en die wêreld prys te gee nie. Daarom het hulle die Hervormers met vuur, swaard 
en geweld vervolg. Die gevolg was dat Europa, kerklik gesproke, in twee skeur, naamlik in ŉ 
Roomse en Protestantse deel. 

In hierdie tyd word godsdiensoorloë deur die Roomse vorste gevoer om die Protestantisme te 
probeer vernietig. Deur swaar stryd, groot opofferings, die bloed van die martelare en groot 
lyding vir talle gelowiges is die Hervorming van die kerk onder God se leiding deurgevoer. 
Hoewel die Hervorming in Frankryk amper met die swaard uitgewis was, het die Hugenote wat 
uit Frankryk gevlug het, oral waar hulle gekom het die evangelie en Kerkhervorming bevorder. 
In die res van Europa kon die Roomse vorste nie daarin  slaag om die Hervorming met geweld 
uit te wis nie.
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Die nuwere tyd

Gedurende die 19de en 20ste eeu het ŉ nuwe lewens- en wêreldbeskouing, die rasionalisme, 
ŉ oorheersende invloed in Europa gekry. Dit gaan van die idee uit dat die mens alles met sy 
verstand kan uitredeneer. Dit verwerp die gedagte dat die mens sondig is, en verklaar dat die 
mens God nie nodig het nie. Geluk moet alleen in hierdie lewe op aarde gesoek word. 

Nog ŉ vorm is liberalisme, die leer dat die mens wat vry is om te maak wat hy wil, ook vry 
moet wees van God en van die kerk. Hierdie gedagtes kan teruggevoer word na die lewens- en 
wêreldbeskouing van die ou Grieke en Romeine.

Een van die uitlopers van hierdie nuwere teologiese denke is die opvatting dat God dood is. 
Die kerklike situasie in Europa skep in die laaste jare van die 20ste eeu ŉ donker prentjie van 
verval en verloëning van die geloof in Jesus Christus. 

ŉ Verskynsel wat op die voorgrond kom, is die Ekumeniese Beweging. Hiermee word probeer 
om alle Protestantse kerke of alle nie-Roomse kerke in die wêreld saam te snoer in een 
organisasie. Die Roomse Kerk deel nie hierdie behoefte nie. Die pous het in 1928 baie duidelik 
gestel dat die Roomse Kerk afsydig staan van hierdie Protestantse ekumeniese strewe. Die 
ideaal wat die Roomse Kerk teenoor die Protestantse strewe stel, is dat alle nie-Roomse kerke 
en Christene weer na die Roomse Kerk moet terugkeer. 

Die Ekumeniese Beweging het in 1948 die Wêreldraad van Kerke gestig. Hoewel die Wêreldraad 
probeer om die kerke te verenig, slaag hy nie werklik nie. Die eenheid van die geloof kan deur 
die Wêreldraad nie bevorder word nie, omdat ŉ eenheid van kerklike optrede op die politieke 
en maatskaplike vlak gesoek word en nie in die Woord van God nie. In 1961 het ons Kerk, die 
Hervormde Kerk, sy lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke teruggetrek.

Ons Kerk was egter deurentyd in gesprek met die Wêreldraad van Kerke, en streef daarna om 
weer bande te smee, om so die eenheid van die kerk te bewerk.

AANBIEDING

Jy het nodig:

Jou Bybel.•	
Uitgedrukte kaartjies van die tydlyn verderaan in hierdie hoofstuk.  •	

KOM ONS BEGIN

Lees Martin Luther se gesang, en open met gebed.

’n Vaste burg is onse God,
ons skuil in Hom, die sterke.
Hy is ’n vesting in die nood −
vir ewig staan sy werke.
Al kom die Bose aan
in sy oorwinnaarswaan,
ons weet by al sy lis,
sy lot is reeds beslis −
God self stel aan hom perke.
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Gord ons met eie krag ons aan
dan is die stryd verlore.
Oorwinning is alreeds behaal
deur Een daartoe verkore.
Vra u sy Naam, so weet
dat Hy die Christus heet;
gaan Hy voor in gevaar,
Heer van sy leërskaar,
nooit is die stryd verlore! 
(Gesang 476: 1 en 2)

HET HULLE ONTHOU?

Laat die kinders vertel wat hulle verstaan het uit die Heidelbergse Kategismus wat vir ons •	
leer dat ons geloof uit drie dele bestaan: hoe groot ons sonde is, hoe ons daarvan verlos 
kan word, en hoe ons dankbaar moet gaan leef (antwoorde by einde van Les 10).
Laat enkele kinders die woorde van Efesiërs 2: 8 opsê:  •	 Julle is inderdaad uit genade 
gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ŉ gawe van God.

VANDAG LEER ONS

BEGIN SO

Dit is om die volgende redes belangrik dat ons ons Kerk se geskiedenis ken:

Ons moet al die gevare uit die verlede ken, sodat die Kerk nie weer daaronder ly nie.•	
Ons moet die goeie dinge uit die verlede ken, sodat ons daarop kan voortbou. •	
As ’n mens nie weet waar jy vandaan kom nie, weet jy ook nie waarheen jy op pad is nie. •	

IETS INTERESSANT

Maak ’n opsomming van die kerkgeskiedenis in MEER INLIGTING hierbo en behandel dit met 
die kinders.

IETS BELANGRIK

Uit die geskiedenis het dit byvoorbeeld baie duidelik geword dat as die kerk nie bly by die Woord 
van God nie, dan kan die kerk nie die goeie wil van God in haar taak uitvoer en verlossing 
en geluk in mense se lewens bring nie. As God se Woord nie die belangrikste is nie, word 
gelowiges slagoffers van mense se grille en giere, soos met die pouse in die Roomse Kerk. 
Alleen deur haarself voortdurend te hervorm, kan ons Kerk bly bestaan as Hervormde Kerk 
waar die Woord van God onvervals verkondig, bely en uitgeleef word.

Die volgende is waar:

Waar mense met alles tot hulle beskikking die wil van God in die Woord gaan soek en •	
uitgeleef het, is die kerk as liggaam van Christus positief beïnvloed en het gelowiges geluk 
en verlossing gevind.
Waar mense na hulle eie willekeur en voorkeur geluister het, is die kerk negatief  beïnvloed •	
en het gelowiges hulle geluk en verlossing prysgegee.
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IETS OM TE DOEN 

Laat die kinders onderstaande paragraaf lees en die blokraaisel voltooi: 

God se geskiedenis met die mensdom het by Adam en Eva begin. Later kies God die Israeliete 
uit as sy uitverkore volk. Hulle en alle mense stel God teleur. Jesus kom maak reg wat die 
mensdom verbrou het toe Hy aan die kruis kom sterf en opstaan uit die dood. Hierdie goeie 
nuus het die apostels oor die hele wêreld gaan verkondig. So het baie gemeentes en die kerk 
ontstaan. Die kerk het gegroei en baie sterk geword. Die kerk se naam word die Roomse Kerk. 
Hulle het van die Bybel begin afwyk. Van die afwykings was dat hulle sewe in plaas van twee 
sakramente gehad het, dat hulle die pous Jesus se plaasvervanger gemaak het, en dat hulle 
mense hulle sondeskuld met geld laat afkoop het. Martin Luther bring ’n einde daaraan met 
die Kerkhervorming toe hy sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasspyker op 31 
Oktober 1517. Die slagspreuk van die Hervorming was: God alleen, die Bybel alleen, die geloof 
alleen. Ons is die Hervormde Kerk omdat ons soos Martin Luther die Woord van God eerste 
stel.

DWARS

By wie begin God die geskiedenis met die mensdom? 1. Adam en Eva.
3.     Wie was God se uitverkore volk? Israel.
4.    Jesus kom maak reg wat ons verbrou het toe Hy sterf aan die kruis.  
6.  Die kerk groei en word baie sterk.
7.  Een van die afwykings in die Roomse Kerk was die sewe sakramente in plaas van 

twee. 
12. Ons is die Hervormde Kerk omdat ons soos Martin Luther die Woord van God eerste 

stel.

AF

Alle mense het God 2. teleurgestel. 
5. Wie het die goeie nuus van ons verlossing in die hele wêreld gaan verkondig? 

Apostels.
8.    Die Roomse Kerk maak die pous die plaasvervanger van Jesus.
9.    In die Roomse Kerk kon mense hulle sondeskuld met geld afkoop.
10.   Martin Luther bring ’n einde aan die wanpraktyke in die Roomse Kerk toe hy sy 95 

stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasspyker.
11.  Die Hervorming se slagspreuk was: God alleen. Die Bybel alleen. Die geloof alleen.
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2.

9. T 5.

1. A D A M E N E V A  

F 4. L P

K J E O 10.

12. G O D E U S M

O S R T A

P U G 11. E R

S E B L T

S Y S I

T B N

E E

3. I S R A E L L

8.

P

O 6. G R O E I

U

7. S A K R A M E N T E

Die kinders ontvang kaartjies met die volgende datums en name daarop, vertikaal geskryf. 
Plak dit teen die muur op as ŉ tydlyn van die Kerkgeskiedenis. (Sien TYDLYNKAARTJIES na 
die DATUMS EN FEITE hieronder.) Los die tydlyn op die bord na gebruik, want daar gaan in 
ander lesse weer daarna verwys word.
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DATUMS EN FEITE

30  Jesus se kruisiging.

64  Petrus en Paulus sterf ’n marteldood onder die vervolging van keiser Nero.

200  Die kanon van die Nuwe Testament word voorlopig afgesluit.

250   Eerste vervolging van Christene onder keiser Decius.

313  Keiser Konstantyn kom tot bekering. 

  Die Christendom triomfeer in die Romeinse Ryk.

320   Pachomius vestig die eerste klooster.

325  Konsilie van Nicea.

354-430   Augustinus.

380  Keiser Theodosius verklaar die kerk tot staatskerk.

440  Eerste pous, Leo die Grote, word aangestel.

500-1500  Duur van die Middeleeue.

1324-1384  John Wicliff.

1369-1415   Johannes Hus.

1414-1418  Konsilie van Konstanz.

1431-1449  Konsilie van Basel.

1483-1546  Martin Luther.

1484-1531 Ulrich Zwingli.

1509-1564 Johannes Calvyn.

1517  31 Oktober: Luther publiseer sy 95 stellings.

1520  Luther word uit die Roomse Kerk verban.

1521  Luther word voëlvry verklaar deur keiser Karel V.

1563  Heidelbergse Kategismus verskyn.

1572  24 Augustus: Bartolomeusnag in Parys.

1948  Stigting van die Wêreldraad van Kerke.

 Ons Kerk tree uit die Wêreldraad van Kerke.1961 

Maak ’n afskrif van die tydlyn hieronder op karton. Sny vertikaal in repe om elke datum se 
gebeurtenis apart te kry. Laat lamineer indien fasiliteite beskikbaar is. As alternatief, gebruik 
dit slegs op karton.
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TYDLYNKAARTJIES

30 64 200 250 313 320 325 354-
430 380

J P K C K P K A T

E E A H O A O U H

S T N R N C N G E

U R O I S H S U O

S U N S T O I S D

S T A M L T O

S V E N I I I S

E E A N T U E N I

N N E Y S U U

K N S S

R P N V S V  

U A U E B T A K

I U W R E I N E

S L E V K G R

I U O E N K

G S T L E 1STE I  

I E G R C S

N S S K E T

G T T ONDER K L A A

E A E O A

R M D R O T

F E E K S S

N C T K

ONDER T I F E E

U L R R

N S O K

E R

R E

O E

R
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440 500-
1550

1324-
1384

1369-
1415

1414-
1418

1431-
1449

1483-
1546

1484-
1531

1509-
1564

E M J J K K M U J

E I O O O O A L O

R D H H N N R R H

S D N A S S T I A

T E N I I I C N

E L W N L L N H N

E I E I I  E

P E C S E E L Z S

O U L U W

U E I H V V T I C

S F U A A H N A

F S N N E G L

L R L V

E K B I Y

O O A  N

N S  

D S E

I T L

E A

N

G Z

R

O

T

E
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1517 1520 1521 1563 1572 1948 1961

3 L L H 2 S O

1 U U E 4 I N

T T I T S

O H H D A T

K E E E U I T

T R R L G N R

O B G E

B V V E B E

E E O R A W

R R Ë G R Ê U

B L S T R I

L A V E O E T

U N R L L

T Y K O D W

H U A M R Ê

E I D T E A R

R T E E U A E

U G S D L

9 R R I N D

5 O S A V R

O K M G A A

S M A U  N A

T S R S I D

E E E N K

L L E

L K P R

I E 5 A K

N R R E

G K Y

S S
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BY DIE HUIS

DOEN

Laat hulle met hulle ouers of gesin gaan gesels. Hoor by elkeen wat hulle dink vandag die 
grootste bedreiging vir die kerk is. Laat hulle dit neerskryf by Les 13.

LEER

Laat hulle gaan leer: Die Kerkhervormers se slagspreuk was God alleen, die Bybel alleen, die 
geloof alleen.

AFSLUITING 

Sluit af met Gesang 485 as gebed.

O Heer, u laaste woorde
digby Jerusalem,
kom deur die loop van eeue
soos met u eie stem:
“Aan My, wat dood oorwin het,
is alle mag gegee;
die heil wat Ek gebring het −
gaan deel dit verder mee!”

O Heer, u laaste woorde
as eerste sendeling,
het oor die hele wêreld
bevrydend uitgekring:
“Gaan oral en verkondig,
deur lewe, woord en doop,
vergifnis van die sonde,
verlossing uit die dood.”

 Maak deur u laaste opdrag
wat soveel vreugde bring,
ons arbeid tot ’n seën;
laat liefde ons ook dring.
Bring mense tot bekering,
wil u gemeente bou.
En laat ons, Heer, u lering
van harte onderhou. Amen.


