
’n Simbool wat kon voortvloei uit die Klementynse liturgie, of wat daaragter gelê het, 
kon min of meer soos volg gelui het:
Ek glo in God, die almagtige (6.11; 15.2) die skepper en formeerder van alle dinge 
(9.8; 12.22) en in een Heer Jesus Christus (13.13) sy enigste seun, die eersgeborene 
van die hele skepping (12.31), deur wie alle dinge ontstaan het (12.7); God die Woord 
(Logos -  12.7), wat gebore is uit die Vader voor alle eeue (12.7), wat mens geword 
het uit ’n maagd (12.30.31), wat oorgegee is aan die goewemeur Pilatus (12.33) en 
wat ook gekmisig en begrawe is; wat op die derde dag opgestaan het vanuit die dode 
(12.34; 12.38), opgeneem is in die hemel en sit aan die regterhand van sy God en 
Vader (12.34); wat weer sal kom met heerlikheid en krag om te oordeel oor die lewen- 
des en dooies (12.38) en in die Heilige Gees. Ek glo ’n heilige, algemene en apostolie- 
se kerk (10.4), die vergewing van sondes en die lewe van die toekomstige eeu. (Die 
Griekse teks soos saamgestel deur die skrywer verskyn op p. 1.)

6 Die dogmatiese inhoud van die liturgie
Soos reeds gesê, het die Concilium Quinisextum (691/692) gemeen dat die Constitu- 
tiones Apostolicae vol ketterse interpolasies is. Patriarg Photius (oorl. 891) was baie 
meer spesifiek en het gemeen hulle is Ariaans (Bibliotheca 113, MPG 103, col. 388 
C; vergelyk ook MPG 1, col. 548sqq.). Van die modeme geleerdes het C. H. Tumer48 
probeer bewys dat die Constitutiones Ariaans is en sedertdien is dit die min of meer 
algemeen aanvaarde opinie.
’n Mens moet hier egter in gedagte hou dat die kompilator nie op sistematiese wyse 
oor die Christelike geloof gehande) het nie, maar juis dat hy meesal ’n praktiese en 
liturgiese doel voor oë gehad het. Omdat dit ’n versameling is, kan al die dele nie oor 
dieselfde kam geskeer en sonder meer as Ariaans beskryf word nie. Die Klementynse 
liturgie moet dan ook afsonderlik en in eie reg beoordeel word. Tumer het in die 
Klementynse liturgie slegs drie “Ariaanse” gedeeltes gevind (t.w. in 12.7 en in die 
doksologieë 12.50 en 15.9). Om hierdie plekke in isolasie te behandel bring die gevaar 
mee dat hulle uit verband gemk kan word. Die teologiese gedagtes van die liturgie 
moet daarom as geheel beoordeel word.

6.1 Die Godsbegrip
Daar kan natuurlik geen sprake wees van ’n uitgewerkte leer aangaande God nie. ’n 
Mens het nie met ’n dogmatiek te doen nie maar met aanbidding en lofprysing. Maar, 
omdat lofprysing en belydenis dikwels so naby mekaar lê, vind ’n mens tog ’n besonde- 
re Godsbegrip in die aanroepvorms van God, in die opeenhoping van Godspredikate 
en in bepaalde formules.
God word geloof en bely as die enige God. Hy is die enigste onverwekte God (juóvoc, 
áyevvtjroi; 12.6; 14.3). In die Ariaanse twiste het die Ariane in hierdie ou formule ’n
48 C. H. Tumer, JThS 15 (1913) pp. 63-65; 16 (1914-1915) pp. 54-61; 523-538; 31 (1930) 

pp. 128-141; M. Metzger, La Théologie des Constitutions Apostoliques par Clément, RSR 57, 1983, p. 35.
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bewys gesien vir die verskillende nature van die Vader en die Seun en het dit gestel 
teenoor die Niceense belydenis van “ware God uit ware God”. Die gebruik daarvan 
in die liturgie maak egter nog nie daarvan ’n Ariaanse liturgie nie. Die belydenis van 
die enigheid van God gaan terug op die ou Joodse ScAema-belydenis in Deut 6.4. By 
Justinus kom dieselfde formule meermale voor (1 Apol. 14.1.25.49.53). By Justinus 
is dit gerig teen die politeïsme en teogonieë van sy omgewing; in die gebede van die 
Klementynse liturgie pas dit ook nog in ’n heel vroeë tyd van die kerk in.
God word aangespreek as die Almagtige (navToxQáru>Q 6.11; 9.8; 12.39; 15.2). Hier- 
die benaming word in die Septuaginta gebruik as vertaling van Sebaoth (God van die 
“leërskare”). In die Nuwe Testament kom dit voor in 2 Kor 6.18 en verder veral in 
Openbaring (1.8; 4.8; 11.17; 15.3; 16.7 ens.). In Op 4.8 staan dit in die Bybelse 
Trishagion en daarmee is die gebruik daarvan in die vroeë kerk vas ingeburger. ’n 
Mens vind dit by Justinus (Dial. 16.4) en verder in die vroeë simbole.
Ook weer soos in die vroeë simbole, is God die Vader genoem en veral die Vader van 
sy heilige Seun Jesus Christus (6.11; 7.8; 13.10). Hierdie laaste uitdrukking kom dik- 
wels in die Constitutiones voor (o.a. 1.8; 2.20; 8.46; 7.46; 5.6 en ander plekke). In 
die Didascalia word dit vermy dog in die Constitutiones se weergawe daarvan kom 
dit wel voor, sodat ’n mens dit as kenmerkend van die Christologie van die Constitu- 
tiones kan beskou.49 Verder word God die Skepper (xuorrjt; 9.8) en Demiurg of 
Formeerder (brjpiovQyoi; 12.22) genoem. Die term xuotris is van vroeg af reeds in die 
liturgie opgeneem. Hoewel dit skaars is in die Bybel kom dit reeds in die eerste 
Klemensbrief in liturgiese verbande voor. Albei die terme kom voor in die vroeë sim- 
bole. Dit is egter die woord noirjrr]; wat meermale in die simbole gebruik word vir 
God as die Skepper. Die Klementynse liturgie ken nie hierdie term nie.
God word in die liturgie meermale Heer (Kvqio;) genoem in aansluiting by die Ou- 
Testamentiese Adonai asook Jahweh wat in die Septuaginta vertaal word met K vqi 
o;.50 Dit is baie duidelik die geval waar direkte Ou-Testamentiese tekste aangehaal 
word soos in 9.9 waar Ps 129.3 met sy dubbele xvqie gesiteer word. Ook die Trishagion 
uit Jes 6.3 geld hier (12.28) en die aanhaling van Ps 117.26 in 13.13.
In die lang reeks historiese gebeurtenisse en persone uit die Ou Testament wat voor- 
kom in die pre-Sanctus-gedeelte word K vqio; telkens weer gebruik vir God wat in die 
geskiedenis ingryp. Dikwels word “Almagtige” daarby gevoeg, byvoorbeeld in 11.2 (Kvqie 
navroxQárujQ). Soms word God Heer van die heelal (xvgio; twv oXcov) genoem.
Hierdie benaming van God as die Kvgio; is natuurlik in lyn met die Nuwe-Testamentiese 
en vroeg-Christelike gebruik.51 Die feestelike “Vader, Heer van die hemel en die aar- 
de” van Matt 11.25 getuig daarvan. 'n Opvallende liturgiese verband dra die Kvqio; 
ó êeó; ó navToxQÓTWQ in Op 4.8. Veral in gebede het K vqio; die aanspreekvorm van 
God gebly, soos in Hand 1.24. ’n Prima facie blik op die gebede van die eerste 
Klemensbrief illustreer dit reeds genoegsaam: 1 Clem. 59.3; Lightfoot, op. cit., p. 37; 
60.1; ibid., p. 37; 61.1; ibid., p. 38 en ander plekke.
49 Metzger, op. cit., p. 43.
50 W. Foerster, ThWb 3, p. 1056.
51 Foerster, op. cit., p. 1085.
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Dit is gevolglik niks vreemd nie dat in sowat twintig uit ’n totaal van dertig plekke 
waar die titel in die Klementynse liturgie voorkom, dit betrekking het op God as die 
Heer. Op een lyn met Kvgiog staan Séonorijg. God is óéonorrjc; tcov oXa>v (9.8). Hy 
is die Almagtige Heerser van die heelal. Hierdie aanspreekvorm sluit aan by die van 
die Hellenistiese Jodendom, die Nuwe Testament en die vroeg-Christelike gebedstradisie.
Die benaming ngvravn; (9.8) vir God as prins of heerser kom min voor in die vroeg- 
Christelike literatuur, dog is nie totaal onbekend nie. In latere liturgieë is dit vermy, 
moontlik as gevolg van die heidense konnotasies daarvan. God word ook koning ge- 
noem in 12.38. Die feestelike en in die vroeë kerk alombekende Ps 23 se paodev; 
rfjg So f̂jg of Ps 5.3 se ó paodevg /.iov xal ó deóq /rov moes noodwendig ’n neerslag 
gevind het. In die gebedstradisie staan 1 Clem. 61.2 se /3aoiXevg rá>v aíwvcov. In Hermas 
vis. 3.8.9 is God ooreenkomstig Ps 47.3 ó fíaoúrvg ó /uéyag. Ook die Diognetusbrief 
(7.4) ken God as koning.
Die reeks beskrywende benaminge vir God is ewe wyd. Hulle druk almal bepaalde werk- 
saamhede van God uit. God word beskryf as die wetgewer (12.22). Hy het die ingebo- 
re, asook die geskrewe wet gegee (9.8). Hy is ook die een wat voorsien. Hy is die gewer 
van elke goeie gawe (xogrj-yóg) of ook die gewer van die lewe (12.22). God se voorsie- 
nigheid, sy (ngovoía), is almagtig en as sodanig is Hy die vervuller van menslike be- 
hoeftes en nood.
’n Wye reeks sinonieme beskryf God as helper, beskermer en ondersteuner van die 
gelowiges: ágcoyóg Svvaróg (11.5), ngoorárrjg (11.5), émxovQÓg (11.5), (frvXat; (11.5) 
en ávrdr/nrajQ (11.5; 12.45; 13.10). Ook die beelde “versterkte muur” en “betrouba- 
re beskutting” (11.5) gee uitdrukking aan die vertroue op God se beskerming. Vol ver- 
troue bid die gelowige tot God die verhoorder (ênrjxoog) van die gebede. ’n Hele aantal 
adjektiewe gee uitdrukking aan die wese van God. Hy is ewig (aiwviog) in Bybelse trant 
(Gen 21.33 en Rom 16.26) of ook op meer filosofiese wyse uitgedruk átSiog (10.3). 
Aan Gods ewigheid gee ook die negatiewe predikaat ávaoxog (sonder begin) in 12.6 
en 12.7 uitdrukking. God alleen is die ware synde (ovrcog ov) wat voor alle skepsels 
daar was en ook nie verwek is nie (áyewrjrog). Hy is die ware God (ábjêivóg 15.7).
Verskillende sulke negatiewe predikate word opeengehoop in 12.6. Hierdie negatiewe 
teologie het egter ’n dieperliggende positiewe waarde wat daaraan die karakter van 
diep innerlike verering van die onbegryplike God gee. God word ápaodevrog  genoem. 
’n Koning heers nie oor Hom nie en Hy is sonder meester. In positiewe sin beteken 
dit immers die Koning van alle konings. Verder word Hy aangeroep as die een wat 
niks nodig het nie (ávevSér/g).
Die ewigheid van God word ook nog verder beklemtoon deur die uitdrukkings “wat 
deur die tye nie verouder word nie”, “deur die eeue nie begrens” word nie en “bo 
verganklikheid verhewe” is (15.7). Hy is nie vir verandering vatbaar nie maar is onver- 
anderlik (15.7) en is altyd dieseltde (12.6).
Die grootheid en majesteit van God kry nie net uitdrukking in die baie doksologieë 
waar Sóija (heerlikheid), oéfiag (verering) en rí/irj (eer) aan Hom gegee word nie, maar 
ook in adjektiewe soos “groot” ens. God is groot van raad en kragtig in sy werke (13.10).
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As vyímoq, die "hoogste” God, word God aanbid as die “onvergelyklike”, die “gans 
andere", in aansluiting by die Ou Testament (15.7). Hy is beilig en onsigbaar in wese. 
Hy bewoon 'n ontoeganklike lig (12.39) en is verder alomteenwoordig sonder om deur 
ruimte begrens te word (15.7).
In sy bemoeienis met die mense, is God goed (áyadoq 13.3) of die al-goeie (naváya- 
doq). Hy is mensliewend (cinXávdgcojioí; 9.5), barmhartig (cIhÁoixtiqiuúv 9.2; 6.5; of 
oíxtíq/ucov), en genadig (ileux; 6.8; evgévpQ 11.4). Hy is ook onfeilbaar (11.6), is geen 
aannemer van die persoon nie (11.5), diskrimineer nie en is onpartydig (ájiQooxáQioxoi; 
11.6) .

Ten slotte bly daar ten opsigte van die Godsbegrip die vraag na die kenbaarheid van 
God oor. In die Ariaanse twiste het die Eunomiane die ekstreme Arianisme verteen- 
woordig. Hulle standpunt was dat die mens God kan ken net so goed as wat God Hom- 
self ken en soos die mens homself ken. Die ortodokse vaders het hierteenoor die on- 
kenbaarheid van Gods wese geleer. Volgens hulle kan die mens God se wese slegs 
deur die Logos en deur sy werke ken. Die klem wat deur die Klementynse liturgie 
gelê word op die religieuse kennis, in 11.2-3; 15.2.3.7 en 12.6 en wat deur G. Wagner52 
as “religieuse rasionalisme” en Eunomianisme beskou is, het in werklikheid geen grond 
nie. Alhoewel die woord “onkenbaar” nie voorkom nie, maak die bogenoemde nega- 
tiewe vererende terme so ’n aanklag onmoontlik.

6.2 Die Christologie
Die enkel benaming Jesus tref ’n mens slegs twee keer in die liturgie aan, naamlik 
in die sinsnede rá nadrjpara tov K vqíov ’lrjoov (12.39) en verder in die beskrywing 
van God as die Vader van sy heilige Dienaar (naïg 13.10).
Die volledige benaming Jesus Christus kom voor op agt plekke. Daarvan kom een voor 
in die groet; Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader 
en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal (5.11 en 12.4). Ook die doksolo- 
gie in 15.9 bevat dit: Aan U die heerlikheid ... en aan U Seun, Jesus die Christus, 
ons Heer. Die feestelike uitroep in 13.13 loof Jesus as die Christus: eïg áyiog, eiq Kvgiog 
’hjoovt; X qiotó; eïg bó^av deov naTQÓ;. So word ook in 12.30 onmiddeliik na die 
Trishagion bely: Heilig is ook U eniggebore Seun, ons Heer en God, Jesus Christus. 
In 6.13 word gebid dat die kategumene waardig geag mag word aan die heilige sakra- 
mente of misteries, deur Jesus Christus “ons hoop”. Ook in 12.42 word Jesus Christus 
“ons hoop” genoem. Laastens verskyn die volle benaming in die sinsnede “lei almal 
na die koninkryk van die hemele in Christus Jesus” (15.5). Die benaming “Christus” 
(sonder die byvoeging van Jesus) kom op sewe-en-dertig plekke voor.
’n Besondere eienaardigheid van die Klementynse liturgie is dat in vyf-en-twintig van 
hierdie gevalle gepraat word van “die Gesalfde (Christus) van God”. In die oorblywen- 
de gevalle geskied dit altyd met verwysing na God en sy “Gesalfde” (ó X qlotó; ovtov
52 Metzger, op. cit., p. 35; G. Wagner, “Zur Herkunft der AK ...”, in Mélanges ... B. Botte, 

Louvain 1972, pp. 525-537; id., Der Ursprung der Chrysostomus Liturgie, LQF59, Miinster 
1973, p. 182.
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bv. 6.5; 6.12; 8.4; 10.2 en ander plekke), of waar God persoonlik aangespreek word: 
ó XgioTÓi; oov (11.5; 12.23; 12.39 ens.).
Die insidensie hiervan is opvallend hoog. Dit is natuurlik ’n Ou-Testamentiese uitdruk- 
king: Ps 2.2 (oï ágxovreg avvr'jyêrjoav ênl ró avxó xaxá xov Kvgíov xai xaxá xov 
Xgiaxov avxov) is reeds in die vroegste gemeente Messiaans verklaar (Hand 4.26) en 
op Jesus toegepas. Vergelyk ook Ps 88.39; 1 Regn 24.7 en Hen 48; 52.5; Ps Sal 17.36; 
18.6.8. In die Nuwe Testament is die uitdrukking, behalwe in Hand 4.26, nog te vind 
in Luk 2.26 en in die belydenis van Petrus: Jesus is róv Xgioxóv xov êeov (Luk 9.20). 
Dit is gevolglik ’n baie ou vorm van belydenis.
Die twee oorblywende plekke waar dit in die Nuwe Testament voorkom, is Op 11.15 
en 12.10 waar in albei gevalle ’n luide hemelse lofsang (“hemelse liturgie”) weerklink. 
In Op 11.15 lui die Afrikaanse vertaling: Die koningskap oor die wêreld behoort aan 
ons Here en sy Gesalfde (xov Xgioxov avxov) en Hy sal as koning heers tot in alle 
ewigheid.
In 12.10 lui die Hemelse stem: Nou het ons God die redding gebring; nou is sy mag 
en koningskap hier en die gesag van sy Gesalfde. Agter hierdie “hemelsliturgiese” lof- 
liedere mag ou, werklik “aardse” liturgiese vorme lê. Terwyl dit skaars is in die Aposto- 
liese Vaders gebruik Justinus dit nog enkele kere (1 Apol. 40.7; Dial. 7.3; 39.1.5; 42.1.) 
In die simbole kom dit nêrens so voor nie en in die latere liturgieë het dit skaars ge- 
word. ’n Mens se eerste indruk is dat die Klementynse liturgie hier ’n neerslag bevat 
van ’n ou liturgiese belydenis wat langsaam in onbruik geraak het. Die Klementynse 
liturgie verteenwoordig ’n tyd toe dit nog meer algemeen en vryelik gebruik is.
Verder is opvallend die frekwensie waarmee die term opduik in die gesprek van Justinus 
met Trypho, die Jood; dit is ’n term wat die Jode maklik sou verstaan. Dit mag daarom 
ook heenwys na die Christelik-Joodse agtergronde van hierdie liturgie.
Soos God, word ook Jesus die Heer (Kvgioq) genoem (5.11 en 12.4). Dit sluit aan by 
die begroeting in 2 Kor 13.13. Baie duidelik is weer die belydenis in 12.30: “Heilig 
is ook U enigste Seun, ons Here Jesus Christus” en net so in 13.13: “Een is heilig, 
die een Heer Jesus Christus.”
Die Kvgiog-titel word slegs in agt gevalle betrek op Christus. Daar is natuurlik ’n hele 
aantal plekke waar dit op God of Christus betrek kan word. Dit bly in eik geval ’n 
feit dat Jesus hier bely en geloof word as Here. Daarmee sluit dit aan by die oudste 
belydenis van die kerk: “Jesus is Here”. Lofprysing en belydenis gaan pragtig saam 
in 12.30: “Heilig is ook U eniggebore Seun, ons Heer en God, Jesus die Christus” 
asook in die vererende uitroep van 13.13: Een is heilig, een is Heer, Jesus Christus 
tot heerlikheid van God die Vader.
Die Klementynse liturgie vereer Christus as God. In 7.8 word Jesus direk in aanbid- 
ding aangespreek: povoyevrj êeé, geyákov naxgóq vlé. In 15.9 word Hy in die dokso- 
logie saam met die Vader ingesluit: xai xw og> naiSi ’lrjoov xg> Xgtaxw oov, xg> xvgígj 
rgiójv xai deá> xai [iaoiXeï. Christus word hier bely as God en koning (en geloof na- 
tuurlik). Ook in die belydenis van 12.30 is Christus bely as God. Hy is God en Heiland 
9.10; 11.6; en ook God die Logos 12.7.
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Reeds in die nuwe Testament word Jesus Christus God genoem.53 Dit is die geval in 
Joh 1.1 maar veral in Joh 20.28 in die belydenis van Thomas “my Here en my God” 
(vgl. Rom 9.5; Tit 2.13 ens.). In die Ignatiusbriewe word Christus dikwels God genoem 
(Smyrv. 1.1; Lightfoot, op. cit., p. 127; Magn. 13.2; ibid., p. 115; Rom., h'oem.; ibid., 
p. 120). Veral Smym. 1.1 het <5ofáCa> ’lyoovv Xgiotóv tóv deóv wat aansluit by die 
verering van Christus as God waarop Plinius se brief aan Trajanus (ep 10.96) gesinspeel 
het.
Reeds Bousset54 het daarop gewys dat die hoofmotief agter die neiging om Jesus Christus 
God te noem 'n prakties kultiese was. God alleen is immers aanhid en vereer. Daarom 
wou Paulus van Samosata die, volgens hom, “nuwe” Christushimnes uit die kerk weer 
(Eus.. HE 7.30.10). Die behoefte aan die verering van Jesus Christus het egter geseë- 
vier en in die godsdienstige praktyk het die grense tussen Christus en God verdwyn. 
By Justinus kom die belydenis van Jesus as God dikwels voor, veral in die Dialoog 
met Trypho waar hy wil bewys dat Christus 7igooxvvr]ró<; is (Dial. 63.5; Goodspeed, 
op. cit., p. 169; 126.1; ibid., p. 246). Agter Justinus se uitsprake lê die gemeentelike 
kultus en godsdienstige praktyk.
Die himnologiese gemeentelike teologie het die vergoddeliking van Jesus bevorder. 
In die Klementynse liturgie het dit reeds vaste beslag gekry in die amptelike gemeente- 
like godsdiens. Die eindpunt van die ontwikkeling is die Niceense belydenis van “God 
uit God”.
Intussen is God ook sý God en Vader (12.31 en 12.34). Christus is in alles, sê die 
liturgie op byna subordinasiaanse wyse, onderhorig “aan U sy God en Vader”.
Soos God word Jesus ook koning genoem in die Klementynse liturgie. Hy is koning 
en Heer van die hele spirituele en materiële natuur (12.7). Die gelowiges word saam- 
gebring in sy /h o d e ía , waar Hy koning is (12.49). Vir die doopkandidate word gebid 
om deel te hê aan sy koninkryk (8.2) en ook in die slotdoksologie (15.9) word Jesus 
geloof as koning. Vergelyk ook 12.7. Die /JaaíAeú?-titel vir Jesus is in die kerk terug- 
gedring sodat dit feitlik nie in die simbole voorkom nie. Die liturgie verteenwoordig 
ook in dié opsig ’n ou stadium van teologiese ontwikkeling.
’n Verdere titel van Jesus Christus in die Klementynse liturgie is nal; deov, die “Die- 
naar” of “seun” van God. Hier kom drie plekke ter sprake: in 13.10 word God aan- 
gespreek as Vader van sy heilige naï;, Jesus ons Heiland; in 15.2 en in die slotdokso- 
logie word eer en verering toegebring aan Gods nai;, Jesus Christus.
Dit kan natuurlik dienaar of kind wees, maar dit is een van die oudste benaminge wat 
die Christene gehad het vir Jesus Christus.55 Dit sluit aan by die Ebed Jahweh, die 
lydende dienaar (kneg)-figuur van Jes 42.1—4; 49.1-7; 50.4—11; 52.13-53.12. Die 
sinoptiese Evangelies het Jesus direk met die “lydende dienaar” geïdentifiseer. Hand 
3.13; 4.27 en 4.30 gee aan Jesus hierdie titel. In Hand 4.27.30 staan dit in ’n ou ge- 
meentegebed en dus in ’n ou liturgiese stuk.
53 O. Cullmann, The Christology of the New Testament. London 1959, p. 306.
54 W. Bousset, Kurios Christos, Góttingen 1920, p. 247.
55 Cullmann, op. cit., p. 51; Bousset, op. cit., p. 56.
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Hierdie titel het ook bly voortleef in die ou liturgie. Dit staan in die liturgiese stukke 
van die eerste Klemensbrief 1 Clem., 59.2; Lightfoot, op. cit., p. 36 (ó órjpiovoyóq twv 
ájiávziov óiá tov pyanppévov naióói; avrov ’lrjoov X qiotov)', 59.3.4; ibid., p. 37. Die 
gebed in die Martyrium Polycarpi 14.1.3; Lightfoot, op. cit., p. 135 bevat dit ook. 
Vergelyk nog Diogn. 8.9; 9.1; Bam. 6.1; 9.2; Athenagoras, Leg. 12.
Die eucharistiese gebede van die Didache (9.2; Lightfoot, op. cit., p. 221; 10.2; ibid., 
p. 221) bevat ook hierdie titel. In die tweede eeu was dit ’n titel wat eintlik net in die 
liturgie oorgebly het. In die latere liturgie het dit egter weer skaars geword.
’n Mens kan verder aanvaar dat, behalwe dat dit ’n uitdrukking van die Christologie 
van die apostoliese tye is, dit ook verband hou met die Joodse Christendom.
Christus word ook die enigste Seun, die yovoyevrjt; vto?genoem (6.11; 7.8; 11.6; 12.7; 
12.30 ens.). Hoewel die Ariane die term graag gebruik het om die geskapenheid van 
Christus uit te druk, beteken dit nog nie dat die liturgie deur die gebruik daarvan Ariaans 
of Arianiserend is nie. Dit word immers reeds in die Johannes-evangelie (Joh 1.14.18; 
3.16) en in 1 Joh 4.9 gebruik om die verhouding tussen God en Christus uit te druk 
en dit het ook sy weg na die vroeë simbole gevind (sien nota by 6.11). As enigste Seun 
is Christus vir die liturgie pre-eksistent. Hy is verwek voor alle tye deur die wil en raad 
van God (12.7).
Die verwekking deur die “wil en raad” (fiovXýoei xai êelr\oti) van God het die liturgie 
ook verdag gemaak want die Ariane het gedurende die Ariaanse twiste graag die term 
gebruik. By Justinus Dial., 76.1; Goodspeed, op. cit., p. 186 vind ’n mens reeds hier- 
die verwekking “deur die raad” van God. Dit lyk egter of die liturgie die term nog 
ongereflekteerd gebruik en dit is moeilik om dit te koppel aan ’n Ariaanse siening 
(vgl. nota by 12.7).
Hierdie gedeelte (12.7) ryg verdere vererende terme ten opsigte van Christus aaneen: 
Hy is die lewende wysheid, die eersgeborene van die hele skepping, die engel van Gods 
groot raad, deur wie alles geskape is. Hierdie benaminge maak ook ’n argaïese indruk 
(vgl. die kommentaar op 12.7). Christus word verder ook hoëpriester (12.7) en uitein- 
delik ó owttiq, die Heiland, genoem.
Die post-Sanctus-gedeelte van die liturgie (12.30-34) gaan oor tot die lofprysing van 
die menswording. Hy, die Skepper van die mens, het volgens Gods wil besluit om mens 
te word, so gaan die liturgie voort. Dit word uitgedruk in ’n reeks teenstellings: as 
wetgewer het Hy onder die wet te staan gekom; die herder het skaap geword (12.30). 
Sy menswording vind plaas in ooreenstemming met die wil van God en daarmee het 
Hy die Vader met die wêreld versoen (12.31). Deur sy geboorte uit ’n maagd het Hy 
alle mense bevry van die toom waaraan hulle onderworpe was.
Hierdie vermelding van die maagdelike geboorte staan op een lyn met die vroeë bely- 
denistradisie van die kerk, want ook dit is reeds in die simbool van Rome te vind.
Die liturgie omskryf die menswording in ’n reeks mooi teenstellings: Hy wat die For- 
meerder is van al die geborenes het ontstaan in die skoot van ’n maagd; die nie-vleeslike 
het vlees geword; die buite die tyd geborene is gebore in die tyd. God, die Logos, die 
geliefde Seun, die eersgeborene van die hele skepping, het tydelik geword.
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Die reeks teenstellings word voortgesit ook ten opsigte van die lyde en sterwe van Jesus: 
die regter is gerig en Hy wat nie kan ly nie (ánadý*;) is aan die kruis genael; die van 
nature onsterflike het gesterwe en die lewegewer is hegrawe.
Die lewe van Jesus word beskrywe as ’n heilige (12.32) waarin Hy ooreenkomstig die 
wet opgevoed is. Hy het kwale en siektes genees en wondere gedoen. Hy “wat almal 
voed" het geëet, gedrink en geslaap. Gedurende sy lewe het Hy Gods naam aan die 
wat dit nie ken nie geopenbaar, onkunde verdrywe en geloof en vroomheid weer laat 
ontbrand. Daarmee het Hy Gods wil en werk volbring.
Die lyding, gevangeneming en kruisdood word beskrywe in 12.33: onder die goddelo- 
se hande van priesters en hoëpriesters moes Hy baie ly en is Hy oorgegee aan Pontius 
Pilatus. Reeds by Justinus is Pilatus uitgelig in die lydensgeskiedenis (Dial. 85.2: 
Goodspeed, op. cit.. p. 197; 1 Apol. 61.13; ibid., p. 71) en ook reeds in die ou simbool 
van Rome.
Jesus se dood word kortliks vermeld in die anamnese en so ook sy opstanding (12.38). 
In 12.34 lees dit: “Hy het opgestaan vanuit die dode op die derde dag”, net soos by 
Justinus Dial. 85.2; Goodspeed, op. cit.. p. 197, in die Symbolum Romanum en die 
meeste ander simbole.
Die hemelvaart is ook kortliks in die anamnese aangeteken: gedagtig aan sy “terug- 
keer” in die hemel xfjt; elq ovgavovs énavóbov (12.38). Die woord énavóboc, is vreemd. 
Dit beteken ’n terugkeer, soos byvoorbeeld na jou geboorteland. Gregorius van Nyssa, 
orat. cat. 25; MPG 45, col. 68A sê dat Christus se terugkeer uit die dood die begin 
beteken van onsterflikheid vir die sterflike geslag. Oral waar dit voorkom is dit ’n te- 
rugkeer na of herstel tot ’n vorige situasie.
Die Klementynse liturgie benadruk hiermee nog verder sy groot klem op die pre- 
eksistensie van Christus: Jesus, die God-Logos, keer terug na sy hemelse woning.
Die simbole bevat meesal ávajíatvóvxa of áveXêóvxa. Die Klementynse eucharistiese 
gebed (12.34) het dit ook so. “Nadat Hy veertig dae lank met sy dissipels verkeer het, 
is Hy in die hemel opgeneem.”
“Opname” is natuurlik ’n ou tradisie wat teruggaan op Hand 1.2. Ook hier weer ver- 
toon die liturgie ’n argaïese trek. Dit sê Christus “is opgeneem” nog voordat die tradi- 
sie die “opvaar” so sterk beklemtoon het. In 12.34 word gesê, soos in die simbole, 
dat Hy gaan sit het aan die regterhand van die Vader; dis egter hier meer uitgebrei 
tot “sy God” en Vader.
Soos in die simbole word in die anamnese ook verwys na die wederkoms, of sy “toe- 
komstige tweede teenwoordigheid, waarin Hy met heerlikheid en krag kom om te oor- 
deel” (teenwoordigheid, paroesie -  nagovaía). Justinus praat duidelik van twee na- 
Qovaíai (teenwoordighede of besoeke) in 1 Apol. 52.3; Goodspeed, op. cit., p. 63 wat 
volgens hom deur die profete aangekondig is: Die een wat reeds plaasgevind het, as 
’t ware van ’n veragte en lydende mens en die ander wanneer Hy uit die hemele sal 
kom saam met sy engeleskare en teenwoordig sal wees. Vergelyk ook Dial. 32.2; ibid.,
p. 126.
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Die simbole het net ’n verwysing na die “koms om te oordeel” of “weer kom in heer- 
likheid om te oordeel”. Die byvoeging oor vergelding ooreenkomstig die dade in die 
anamnese van die Klementynse liturgie stam uit Rom 2.6 en stem ooreen met die sim- 
bool van die sinode van Antiochië (341) in die derde en vierde formules. Dit mag dus 
hier ouer wees as die simbooltradisies.

6.3 Die Heilige Gees
Dit is opmerklik dat in die post-Sanctus-gedeelte (12.29) na die Trishagion, gesê word 
“Heilig is U, die Allerhoogste” en “heilig is U, die eniggebore Seun”, maar dat dan 
nie melding gemaak word van die Heilige Gees, soos ’n mens sou verwag nie. ’n Mens 
kry die indruk dat die gebed, die Trishagion, die drie keer “heilig” probeer verklaar 
deur die twee eerstes te verbind met die Vader en die Seun. Dit is nog nie heeltemaal 
trinitaries uitgelê soos Chrysostomus dit gedoen het nie.
In dié verband is die Chrysostomusliturgie heeltemal trinitaries (Antoniadis, op. cit., 
p. 33). Ook die Jakobusliturgie het dit so: ayioq el(taaiXev tcóv áicóvujv ... ayiog xai 
ó povoyevií<; aov víóg ... áyiov xai tó nvevpa áyiov (ibid., p. 297).
Die Klementynse liturgie dui ook in dié opsig op ’n tyd toe die triniteitsleer nog nie 
sterk ontwikkel was nie. ’n Triniteitsleer word nog slegs geïmpliseer in die begroetinge 
van 5.11 en 12.4, waar dit aansluit by 2 Kor 13.13, asook in die talryke doksologieë 
(6.13; 7.8; 8.5; 9.10; 11.6; 12.50; 13.10; 15.5.9). Dit beteken nog nie ’n triniteitsleer 
in die latere sin van die woord nie. Die woord zgíag kom nog nie voor nie.
Slegs twee keer word die werk van die Heilige Gees genoem. In die Epiklese (12.39) 
word gebid dat God sy Heilige Gees afstuur op die offergawes en dan word die Gees 
’n getuie van die lydinge van die Here Jesus genoem.
Die werk van die Gees is dus getuíenis, dit “getuig van die Waarheid”, en dit laat die 
elemente van brood en wyn verskyn, openbaar dit of “maak” dit tot liggaam en bloed 
van Christus vir die gelowiges. Die openbarende of lerende funksie van die Gees kom 
ook daarin tot uitdrukking dat in 12.41 gebid word dat God die gelowiges onderrig 
deur hulle te vervul met die Heilige Gees, of verder ook dat ons versterk word in die 
waarheid deur die verligting van die Heilige Gees.
F. Probst56 het die rudimente van ’n Drie-eenheid soos dit in die Klementynse liturgie 
voorkom, vergelyk met die leer van Justinus en het op grond daarvan tot die konklusie 
gekom dat hulle kontemporêr is. Hoe dit ook al sy, die nog weinig ontwikkelde pneu- 
matologie, asook die “triniteitsleer” hierin vervat, getuig albei van die hoë ouderdom 
daarvan.

6.4 Die kerk
Die Klementynse liturgie ken die kerk (éxxh\aía) wat duidelik sinoniem is met Xaóc, 
-  volk -  in tweërlei sin: Dit is die kerk wat plaaslik vergader is as ’n gemeente (5.11; 
11.8). Die term wat in verreweg die meeste gevalle gebruik word vir die plaaslik verga-
56 F. Probst, Liturgie der ersten drei Jahrhunderten, p. 283vlg.
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derde gemeente is “volk" (5.12; 6.9; 11.8; 12.27; 12.51; 13.1; 13.12; 13.14). Ander- 
syds word Xao'? ook gebruik vir die kerk in breër verband, as die “algemene” kerk 
(11.5; 12.44; 15.5).
In die liturgie word gebid vir die “heilige, katolieke en apostoliese kerk, van die uit- 
hoeke tot die uithoeke van die wêreld" (10.4).
Daarmee word die kerk beskryf in dieselfde terme as wat die simbool wat in Jerusalem 
bekend was, dit gehad het; eig /xíav ayiav xadoXixTjv éxxXr]oíav. Slegs die /úa  en 
ájrooToXtxri ontbreek. Ook CA 7.41 het dieselfde drie terme sonder /tía .
Vir die Klementynse liturgie is die kerk in elk geval altyd weer die heilige kerk (6.13; 
8.2; 10.7; 10.12; 10.14; 12.40). Dit beskryf die kerk ook as kudde not/ivíov (6.6) of 
noí/xvi] (9.3) dog ook dan is dit ’n heilige kudde deur God afgesonder van die gemeen- 
skap van die goddeloses (15.3). Dit is ’n “gemeenskap van die heiliges”. Vir die kate- 
gumene word gebid dat hulle waardig geag mag word aan die heilige sakramente en 
aan samesyn met "die heiliges" (6.7). Dit is ook ’n heilige volk (ê'(9vo<; 12.44). Die kerk 
is ’n volk wat glo in Christus en wat gered is (8.2). Die heilige eucharistiese elemente 
word gereserveer of voorberei vir “die heiliges" (13.2). Ook as gepraat word van die 
plaaslike gemeente word soms die beskrywing “heilig” bygevoeg (10.3; 10.7).
Die kerk is egter ook “apostolies”, gestig deur die apostels soos Irenaeus dit reeds 
beskrywe het en soos dit in die anatemas van die Niceense konsilie beskryf word (vgl. 
die kommentaar by 10.4). Dis ook “katoliek” in die sin van wêreldwyd, van uithoek 
tot uithoek van die aarde (10.4; 12.40). God het hierdie kerk, of liewer “volk”, uitge- 
kies uit tienduisende ander volke (11.5) en gekoop met die kosbare bloed van Christus 
(12.40; 11.5) met die spesifieke doel (ottcuc 12.40) om dit “ongeskonde, sonder deur 
golwe geslaan” te bewaar tot aan die voleinding van die wêreldtyd. Dit laat ’n mens 
dink aan die bekende beeld van die kerk as ’n skip wat veilig vaar op die see. Ook 
’n ander beeld word gebruik vir die bewaring van die kerk. Daar word gebid (10.4) 
dat die kerk gefundeer mag wees op ’n rots -  soos die beeld van die huis wat op ’n 
rots gebou is in die gelykenis van Jesus.
Hierdie kerk kan deur niemand uit Gods hand geruk word nie (11.5). In die kerk wees 
beteken nie net om deel te wees van die gemeenskap van heiliges nie, maar ook om 
deel te hê aan die misteries, die sakramente van die kerk, die koninkryk van Christus 
en sy heil (8.2).

6.5 Soteriologie
Jesus dra die titel ó oanr]Q (8.5; 9.10; 11.6; 12.23; 13.10). Jesus is die Heiland, die 
weldoener. Die heil of welsyn word in 14.2 van God gevra: dat die eucharistie nie tot 
oordeel word nie, maar dien tot aumjoía.
Heil word op een lyn gestel met voorsiening in die behoeftes van síel en liggaam; dit 
is eksistensieel en betref die hele mens; dit beteken ook die bewaring van die gods- 
vrug, die meebring van vergewing van sondes en die lewe van die toekomende eeu. 
So word die heilsgoed immers ook in die simbole beskrywe (vgl. die kommentaar op 
12.39).
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Die octíxrjQio. betref die hele tyd, nou en ewig. Dit is allereers gefundeer in die heilswil 
van God “wat wil dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom”, 
1 Tim 2.4 (gesiteer in 9.9), soos die bekering van die Nineviete illustreer. Toe hulle 
hul bekeer het, het God hulle aangeneem. Telkens word die gebed tot God gerig dat 
Hy die kategumene red en laat opstaan deur sy mag (7.3). Dieselfde formule verskyn 
in 9.6 dog hier word gesê “in u genade”; in 9.6 en 12.21 word die redding gevra op 
grond van Gods barmhartigheid (’éleoc;).
Die hele geskiedenis bied in die Ou Testament voorbeelde van God se oordeel en ge- 
nade. Dit begin reeds by die Skepping en sondeval: Toe die mens deur verleiding van 
die vrou en die duiwel ongehoorsaam geword het, het God hulle gestraf met uitdry- 
wing uit die paradys. Maar omdat hulle sy skepsele was, het Hy hulle nie oor die hoof 
gesien of vergeet nie maar geroep tot wedergeboorte, die doodvonnis opgehef en lewe 
deur opstanding aangekondig (12.21). Die geskiedenis van Kain en Abel getuig daar- 
van (12.21) asook die van Henog, “wat in die hemel oorgeplaas is”.
In die geskiedenis van Noag het God die boosdoeners gestraf en Noag gered (óvo/uai). 
Hierin is ’n voorbeeld van toekomende dinge opgesluit (12.22). Ook die geskiedenis 
van Sodom en die straf oor sy inwoners enersyds en die redding van Lot andersyds 
illustreer die reddende genade van God. Die uittog uit Egipte met die straf oor die 
Egiptenare kenmerk ook die groot genade en oordeel van God. Die heilsgeskiedenis 
deurtrek die hele Ou Testament. Die liturgie verkondig op byna profetiese wyse nog 
baie ander voorbeelde van die oordeel en genade van God en van redding van sy skep- 
sele na siel en liggaam.
Die liturgie vermeld feestelik anamneties hierdie groot dade van God soos dit voor- 
kom in die Ou Testament en stel dit byna profeties onder die aspekte van oordeel 
en genade. Anamneties, lofprysend word die skepping van die hemelse wesens ver- 
meld, wat voortdurend rondom Gods troon Hom loof en die Trishagion uit Jes 6 uit- 
roep. Die gemeente word op hierdie stadium deel van die hemelse leërskare en deel 
in die hemelse liturgie deur saam met hulle uit te roep: Heilig, heilig, heilig is U, o Here!
Die Trishagion (12.27) vorm ’n ruspunt binne die anafora en kenmerk die oorgang 
na die anamnetiese lofprysing van die groot dade van God deur Jesus Christus, soos 
dit te vind is in die Nuwe Testament. Intussen bly dit steeds God wat “red” (acóCw), 
“wegruk” (éfctpTtáíco) of “bevry” (gvo/uai). Soos God Lot “uitgeruk het uit die brand” 
so het Hy ook weer gedoen in Christus wat ooreenkomstig sy wil en raad mens geword 
het en God en wêreld met mekaar versoen het. Die versoening word gekoppel aan 
die menswording; die verlossing aan die kruisdood van Christus.
Deur Christus se “wording” uit ’n maagd het Hy die wat aan die toom onderworpe 
is, bevry (êÁevdéQcooe). Ook in sy aardse lewe het Hy Gods reddingswerk voortgesit. 
Hy het kwale en siektes genees (12.32) en deur sy openbaringswerk die onkunde 
verjaag. In sy lewe het Hy ’n legio demone en die aartsbose bestraf, net soos Hy 
ook na sy dood en opstanding die bevrydingswerk reëel voortsit in die lewe van 
mense, soos byvoorbeeld die energumene wat Hy red van die oorheersing deur die 
duiwel (7.2).

72



Die kruisdood het die eintlike verlossing hewerk, want die bande waarmee die duiwel 
die mense gebind het, is losgemaak en die mense is van sy verleiding bevry. Dit bete- 
ken ook bevryding van die dood (12.33). Na die opstanding en hemelvaart is hierdie 
verlossings- en versoeningswerk 'n volle werklikheid in die kerk en in die lewens van 
die gelowiges.
Deur die gebed en deur die sakramente ervaar hulle die werklikheid daarvan. Die ver- 
lossingswerklikheid omvat nog steeds die hele mens. Nog steeds word tot God gebid 
om bevryding, redding, bewaking en bewaring. Vir die kategumene word gebid dat 
God hulle bevry van alle goddeloosheid, die vyand, die duiwel, geen kans teen hulle 
gee nie en hulle reinig van elke bevlekking van siel en iiggaam (6.6). Die gelowiges 
bid onderling vir mekaar dat God hulle red {gvo/^ai) van die Bose (soos in die Onse 
Vader) en van al die struikelblokke van die werkers van die kwaad, om hulle te verse- 
ker vir sy hemelse koninkryk (10.19). Vir die wat siek en bekwaald is, word ook gebid 
dat God hulle hiervan bevry en hulle veilig en ongeskonde in die gemeenskap van die 
kerk herstei (10.14).
Deur die sakrament word die verlossing verseker vir die gelowiges. Die doop bring 
die wedergeboorte tot kinders van God mee (8.5). Ook die eucharistie dien tot nut 
van siel en liggaam; tot vergewing van sondes en lewe van die toekomstige eeu (14.2). 
Die eucharistie versterk die gelowiges in die geloof; verseker hulle ook van bevryding 
van die duiwel en sy verleiding; dit bring ook vervulling deur die Gees mee (12.39). 
In breë terme gestel: dit bring die welsyn, die heil, waardeur God hulle heilig, bewaar, 
bewaak, help en red; hulle huise bewaak en hulle ingange en uitgange bewaar (15.8).
Kortom, die verlossing en versoening het betrekking op die hele lewe van die gelowi- 
ge, sy liggaamlike, fisieke welstand, sy godsdienstige lewe en sy etiese situasie. Daar 
is ’n noue samehang tussen sakrament en etiek.
In die hele verband bly Christus die middelaar. Christus was reeds die skeppingsmid- 
delaar. God het deur Hom geskep en net so herskep Hy ook deur Christus. In die 
groot vernuwende, herskeppende werksaamheid van God sit Christus sy middelaars- 
werk voort. Oral geskied dit om Christus ontwil. Soos God deur Christus aan die men- 
se die bestaan gegee het, so het Hy ook deur Christus aan hulle gegee om goed te 
wees (12.8).
In die kerk, deur die sakramente en in die liturgie word verwerklik wat die engele by 
die geboorte van Christus gesing het; Eer in die hoogste hemele en vrede op aarde 
(13.13). Die gemeente word telkens aan die einde van die diens weggestuur “in vrede’’ 
(15.10), maar sodanig dat vrede en heil werklik hulle Iewens beheers; net soos die 
vredeskus teken en simbool van die onderlinge vrede en liefde is.
Die kategumene word opgeroep om God te vra vir sy vrede deur Jesus Christus; dat 
hulle lewensdag vredevol en sonder sonde mag wees gedurende die hele duur van hul- 
le lewens en dat God hulle mag begenadig met vergewing van sondes (6.8). Vrede is 
hier heil en welstand. Die auixrjQÍa beteken ongeskondenheid; dit is “heel” wees na 
siel en liggaam.
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Dit is egter nie beperkend en partikularisties nie. Dit is wyd en universeel. Die kerk 
bid vir die vrede en welstand (evaradeía) van die hele wêreld en die kerke: dat die 
Heer van die heelal aan die gelowiges sy ewige en onvervreembare vrede gee (10.3). 
Dit impliseer werklike vrede tussen nasies en volke waarin God self die toom van die 
oorlogvoerende nasies versag en konings in vrede bewaar (15.4). Hierdie vrede en wel- 
syn wat van God kom, raak die gemeente diep maar dit oorspan die heelal en die na- 
tuur, tot selfs die goeie gesteldheid van die lug!
6.6 Die sakramente
Die liturgie gebmik hiervoor die term rá nvmrigia. Die gebmik daarvan in die kerk 
het in hierdie stadium reeds ’n voorgeskiedenis gehad. Veral in die vierde eeu is dit 
vryelik gebmik saam met metaforiese taal verbonde aan inwydinge soos dit in die hei- 
dense misteries bekend was. Dit was egter slegs metafore en nie oomame van die in- 
houd van die heidense misteries nie.57 Behalwe /uvarrjgiov vind ’n mens vir die doop 
in die Klementynse liturgie die term /ivtjau; (inwyding) maar die inhoud van die Christe- 
like doop lê ver van die inhoud van die heidense rites.
Die doop verteenwoordig die begin van die lewe as Christen, net soos vir die inwyde- 
ling die misterie die begin van ’n nuwe lewe gekenmerk het. Wat die betekenis van 
die doop was vir die Christen-gelowiges ten tye van die ontstaan en gebruik van hier- 
die liturgie, leer 'n mens ken uit die gebede vir die kategumene en die doopkandidate. 
Die eerste is die litanie vir die kategumene waarin gebid word om ware voorbereiding 
op die sakrament van die doop (6.5-8). Dit is ’n bede dat die Evangelie van Jesus Christus 
aan hulle geopenbaar sal word en God hulle mag verlig.
Doop is gevolglik verligting (éwu'afiog). Die doopkandidate is éojrt^ó/xevoi. Die verlig- 
ting beteken dat God self hulle Godskennis leer en die “ore van hulle harte oopmaak”. 
Dit beteken dat God self die kennis wat hulle deur die kategese ontvang het, mag vestig 
in hulle harte; meer nog, dat Hy aan hulle ’n nuwe hart gee en hulle gees vemuwe 
om God te ken en gewillig sy wil te doen (6.12).
Doop is egter ook heilige “inwyding” (juvijau;) en, om in Bybelse terme te praat, ’n 
“bad van die wedergeboorte” (Titus 3.5) of ’n geestelike “geboorte van bo a f ’
(nvevfiáirixr) áivayÉvvr\aic).
In tradisioneel kerklike terme word dit ook ’n “kleed van onsterflikheid” (evSvfia rfj<; 
áédagoíao) en van ware lewe genoem. Dit beteken ingelyf wees in die dood van Christus 
en opstanding saam met Hom, om deel te wees van sy koninkryk. Die doop bring ook 
aanneming tot kinders van God mee (8.5). God self gaan in hulle woon en werk. Ook 
die redding en bevryding van die bose kry gestalte in die doop. God heilig die dope- 
linge en reinig hulle van elke bevlekking van siel en liggaam. Ten slotte beteken dit 
een word met die heilige kerk en gereken word tot die verlostes (6.5; 6.13).
Die eucharistie, die “Nagmaal”, is gedagtenis, anamnese, maar veral ook danksegging 
aan God; of meer nog, lofprysing met alle kragte en ook vervulling van sy opdrag (12.35).
57 A. D. Nock, Hellinistic mysteries and Christian sacraments, Mnemosune, Series 4, Vol. 5 

1952, p. 210vlg.
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Die opdrag is saamgevat in die instellingswoorde (12.36). Hy het die brood gebreek 
en gesê: “Dit is die gvoTfjQiov, die heilsgeheim of sakrament van die nuwe verbond. 
Dit is my liggaam wat verbreek is tot vergewing van sondes.”
In die kerklike taal is hvottiqiov so gebruik. Die Ou-Testamentiese gebeurtenisse by- 
voorbeeld dui reeds die redding in Christus aan. Dit is openbaring van die “heilsgehei- 
me”. So dui die gebreekte brood die heilswerklikheid van die sterwe van Jesus Christus 
aan.
’n Verbond veronderstel ’n verpligting teenoor ’n opdrag van die verbondsmaker. Die 
opdrag in hierdie geval is die instelling en dus die woorde “Neem, eet” . Dieselfde is 
die geval met die mengsel van water en wyn. Die kerklike praktyk is teruggeprojekteer 
in die handeling van Jesus: Hyself, aldus die liturgie, het water en wyn vermeng en 
toe die opdrag gegee: “Drink almal daarvan. Dit is my bloed wat vergiet is vir baie 
tot vergewing van sondes. So dikwels as wat julle daarvan drink, verkondig julle my 
dood totdat Ek kom." Die handeling self is 'n stukkie prediking van dieselfde heilsge- 
heim. Die wyn is die /j.vottiqiov van sy vergote bloed, die figura, die teken, die simbool 
van die versoenende en verlossende werksaamheid van die kruisdood.
As gedagtenis is hierdie heilsgeheim toegespits op die hele heilswerk van Jesus Christus. 
“Gedagtig aan sy lyding, sy sterwe, sy opstanding vanuit die dode, sy terugkeer na die 
hemel en sy tweede koms in heerlikheid.” Die anamnese begelei egter ook die sentrale 
handeling: “Gedagtig ..., offer ons aan God die koning, brood en wyn.” Net soos die 
gemeente gebede offer aan God, bring hy die brood en wyn voor God en dank lofpry- 
send daarmee vir die voorreg om voor Hom te staan en as ’t ware priesterdiens te vemg.
Die epiklese is ’n gebed tot God, wat “niks nodig het nie”, om die gawes genadiglik 
aan te sien en aan die gelowiges te openbaar as liggaam en bloed van die Heer. Die 
moontlikheid bestaan dat die werkwoord wat hier gebruik is, kan beteken “maak” in 
die sin van die latere liturgie, dog miskien pas die primêre betekenis “vertoon as of 
openbaar as” hier beter. (Vergelyk egter die kommentaar.) Die gelowiges sien en smaak 
die brood en die wyn, glo en ervaar dat hier iets gebeur. God stuur sy Gees oor die 
“offerande”. Die Gees is getuie, verkondiger, prediker van die lyde van Christus en 
die epikletiese bede is dat die Gees dit vir die gelowiges openbaar as liggaam en bloed 
van Christus. Dit is die Gees wat die diepste sin van die heilswerklikheid van Christus 
in hulle harte verkondig.
Dit is en bly ’n “gebedsoffer”: Die gelowige gemeente vra om daardeur in hulle geloof 
versterk te word; om deur hierdie heilswerklikheid vergewing van sondes en bevryding 
van die duiwel en sy verleiding te ontvang; om vervul te word met die Gees; om waar- 
dig te wees aan Jesus Christus en die ewige lewe te ontvang.
Daarom kan die gemeente bid, of ’n gebed “offer” (12.43.44) vir die kerk wat deur 
die kosbare bloed van Christus gekoop is, vir die volk, die koning en vir elke lid van 
die gemeente; vir mense in nood maar ook vir die vyande; dat God almal sal saambring 
in sy koninkryk. Wanneer die gemeente kommunie ontvang het, word weer gebid dat 
die sakrament nie tot oordeel ontvang is nie, maar dat dit mag dien tot redding en 
tot nut van siel en liggaam.
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’n Besonder mooi beskrywing van die betekenis van die eucharistie staan in die gebed 
van die biskop na die kommunie (15.2). Hier word gedank vir die sakramente wat God 
gegee het ter stawing van die dinge wat ons weet. God bevestig deur die sakramente 
ons geloofskennis. Die sakrament is gegee om ons geloof te bewaar en om te dien 
tot vergewing van sondes. Dank word uitgespreek dat die naam van Christus oor die 
gelowiges uitgeroep is en hulle in gemeenskap met God kon tree. God het die gelowi- 
ges afgesonder van die gemeenskap van die goddeloses en hulle saam verenig in ’n 
gemeenskap van gelowiges. In diepste wese beteken die eucharistie gemeenskap met 
God en bring ’n eenheidsband tussen die gelowiges as gemeenskap van die heiliges.

7 Die doksologieë
Na afloop van die woordgodsdiens (vanaf 5.11) is die Klementynse liturgie in die ware 
sin van die woord “diens van die gebede”. Talryke litanieë en gebede word uitgespreek 
en almal word gekenmerk deur die warmte van godsvertroue en van selfoorgawe aan 
God. Nie alleen word die kategumene opgeroep om hulle aan die een onverwekte God 
deur Jesus Christus toe te vertrou nie, maar ook die gelowiges word daartoe aangespoor. 
Die vertrouensvolle woorde van die psalmis (Ps 30.6 ee? aov TtaoaiJr'joofiai zd
nvevfia fiov) wat Jesus as kruiswoord uitgespreek het, maar wat tegelyk ook die aand- 
gebed van die vrome Jood was, lê natuurlik hier op die agtergrond. In Hand 14.23 
en 20.32 het Paulus die ouderlinge en die gemeente aan God toevertrou. Die vervolg- 
de gemeente, die lydendes, word in 1 Pet 4.19 aangeraai om hulle lewe toe te vertrou 
aan die getroue Skepper.
Hierdie stemming van volle oorgawe aan God kenmerk die geheel. Eerbiedige ontsag, 
dog ook liefdevolle oorgawe moet die “naderkom voor Gods aangesig” kenmerk. Die 
gemeente vervul daarmee sy fivauxrj latQvía, sy sakramentele “diens” voor God. In 
die Septuaginta beskryf XatQeía die priesterlike of kultiese diens aan God. Ook in die 
Nuwe Testament beteken dit die verering van God in die gebede. Teenoor die Joodse 
of “wettiese” diens van God, het die vroeë Christene hulle diens beskou as “hemels” 
(Orig., Hom. 4.2 in Ier, MPG 13, col. 228; Chrys., Hom. 80.2 in Joh.).
Hierdie hele gedeelte van die liturgie wat betrekking het op die “misterie” of sakra- 
ment word dus getipeer as sakramentele of eucharistiese viering. Dit beweeg binne 
die raamwerk van begroeting en slotwegsending, waarin die gemeente verseker word 
van die genade en vrede van God in hulle lewens.
’n Opvallende kenmerk in die liturgie is die groot aankil doksologieë (6.13; 7.8; 8.5; 
9.10; 11.6; 12.50 ens.). Nie minder nie as nege doksologieë staan aan die einde van 
die gebede. Die doksologie maak ’n stelling “Aan U behoort”. Dit beteken nie om 
aan God iets te gee wat Hy nie gehad het nie, hoewel die uitdrukking Sióóvai Só£av 
in die Septuaginta dit mag suggereer. Inteendeel vertel dit van die heerlikheid van die 
goddelike teenwoordigheid en besing dit. Ps 56.6 en 107.6 besing die áofa van God 
oor die hele wêreld, en so ook Is 6.3.
Dit is dus wesenlik dieselfde as die engelelied in Luk 2.14; áo'fa êv iyiotoïc; dew en 
die slotdoksologie van die Onse Vader. In sommige handskrifte van Matt 6.13: “Aan
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U behoort die áófa." Dit is nie toedeling van iets wat voorheen nie bestaan het nie, 
maar lofprysende konstatering van dit wat ’n werklikheid is. Op sulke doksologieë van 
die Nuwe Testament, wat moontlik reeds liturgies van oorsprong is, gaan die vroeg- 
Christelike doksologieë terug.
Die doksologie se sin is ... «m v en nie EÏrj nie, “aan wie ... behoort” en nie “aan 
wie ... mag behoort” nie.58 In 1 Pet 4.11 staan dit duidelik so <5 £cttív tj óófa xai xó 
xqútoq eig tovq aíióvag. Die mees uitgebreide doksologieë staan in Op 4.11; 5.12.
Die talryke doksologieë in die Klementynse liturgie se sin is ook meesal: aan God be- 
hoort die heerlikheid deur, of saam met Jesus Christus. Dieselfde heerlikheid en glans 
wat aan die Vader toegeskryf word, word ook aan Christus toegesê.
Die herhaalde beklemtoning van die heerlikheid (áófa) laat ’n mens voel asof die bid- 
der op aarde reëel staan voor die heerlikheid wat in die hemele deur die engele besing 
word. In al die doksologieë staan die óó|a voorop. In 6.13 is dit bó%a xai t6 oéfia<;. 
Zéfiai; is ’n besondere Griekse woord wat teruggaan op die stam nefi -  en wat oor- 
spronklik beteken terugdeins.59 Dit is die verbasende, bewonderende terugdeins en 
eerbiedige ontsag voor die hoëre en Goddelike. Dit kom ook voor in die doksologie 
wat direk aan Christus gerig is, 7.8.
In dié doksologie word hierdie twee woorde uitgebrei met verskillende ander woorde 
wat eer, aanbidding en lof uitdruk soos tí/ji], jiQooxvvrjoi; en aïvog. Die kenmerk van 
hierdie laaste terme wat met áó£a gekombineer word is dat dit almal uitdrukking gee 
aan die Godsverering soos wat dit in die kultus werklikheid is. Hulle kan ewe goed 
betrekking hê op die hemelse werklikhede. As daar telkens “in ewigheid” bygevoeg 
word, laat dit nog meer dink aan die hemelse. Die groot aantal doksologieë kry so 
hulle diep religieuse sin daarin dat in hemel en op aarde lof, eer en heerlikheid toe- 
gebring word aan die goddelike majesteit. Die eucharistiese viering en heerlikheid hoort 
byeen. Dit maak die uitspraak van Ignatius verstaanbaar (Ef. 13.1; Lightfoot, op. cit., 
p. 109); EnovbátÍETE ovv jtvxvóteqov ovvÉQxeodai e.i; evxaQioríav deov xai ei; bóijav.

8 Lofprysing en belydenis in die gebede
Dit is nie net die doksologieë wat so alle eer aan God en Christus bring nie, maar 
in elkeen van die gebede neem lofprysing of lofprysende belydenis ’n groot plek in. 
In die groot eucharistiese gebed word begin met die woorde (12.6) “dis waardig en 
reg om U die ware synde God” te loof. Die gebed begin met ’n belydenis, confessio 
in die ware sin van die woord. Dit sluit in die lofprysing van die majesteit van God 
en gee tegelyk uitdrukking aan die sondigheid en swakheid van die mens.
Dieselfde is egter reeds die geval in die biskopsgebed vir die kategumene. Dit word 
hier spesifiek ’n evloyía genoem. Dis ’n belydenis van die Almagtige onverwekte en 
ontoeganklike God, die “een ware” God en Vader van Jesus Christus, die Heer van 
die heelal. Dit word doksologies afgesluit in 6.13. Die gebed van die biskop vir die 
energumene (7.5) is een groot lofprysing van Christus, al is dit ’n ênevxr}.
58 G. Kittel, ThWb 2, p. 248.
59 W. Foerster, ThWb 7, p. 169.
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Christus word geloof as “die een wat die sterke gebind het”, wat aan die gelowiges 
die mag gegee het om op slange en adders te trap en die “mensemoordenaar, die slang” 
aan hulle oorgegee het. Ook word Hy hier geloof as “die Een wie die engele besing 
en aanbid”. Weer eens kan ’n mens die geheel tipeer as lofprysende belydenis. Die 
enigste smeekbede in die hele gebed is die kort bede dat die bose geeste bestraf en 
die werke van Gods hande gered word uit die hande van die vyandige gees. Dit word 
dan weer gevolg deur ’n slotdoksologie, direk aan Christus gerig (7.8).
Net so proklameer die nvXoyía van die biskop feestelik in 8.5 dit wat God “deur die 
profete aan die dopelinge gesê het”, om na ’n kort bede vir die doopkandidate, dat 
God genadig op hulle sal neersien, weer direk oor te slaan na ’n doksologie.
9.8-10 is ook ’n êntvxrl van die biskop vir die boetelinge wat begin met ’n lofprysende 
belydenis van die Almagtige, ewige God, die heerser van die heelal. Dan volg ook lof- 
prysend ’n anamnetiese vermelding van die skepping van die mens, “die sieraad van 
die heelal”, en die gee van ingebore en geskrewe wette.
Hierdie belydenis is egter baie duideliker ook ’n skuldbelydenis: Sien neer op die wat 
voor U die “nekke” van siel en liggaam buig; U wat nie die dood van die sondaar be- 
geer nie, maar sy bekering ... wat die Nineviete aangeneem en die verlore seun aan- 
vaar het. Die eintlike smeekbede is relatief kort. Aanvaar U ook nou die berou van 
die wat u smeek ... en herstel hulle in die kerk.
’n Belydende tussenwerpsel is weer ’n skuldbelydenis: Daar is geeneen wat nie teen 
U sal sondig nie. Here, Here, as U die oortredinge teen ons hou, wie kan dan bestaan! 
By U is versoening.
Die algemene gebed van die biskop vir die gelowiges (ênevxv) het dieselfde vorm: ’n 
Lofprysende belydenis in die aanspreekvorm word gevolg deur ’n kort bede (11.3.4) 
dat God sal neersien op die kudde, hulle van alle onkunde en bose dade sal verlos 
(skuldbelydend). Ook word kortliks gevra dat hulle die “vrese Gods” mag ontvang, 
God hulle genadig sal wees, hulle gebede sal verhoor en hulle onberispelik en heilig 
sal bewaar.
Hierop volg in 11.5 weer ’n lofprysende belydenis van God se beskermende mag oor 
die gemeente wat Hy losgekoop het deur die kosbare bloed van Christus en wat nie- 
mand uit sy hand kan ruk nie. Hy word geloof as die onvergelyklike God. Ook by die 
bede om heiligmaking in waarheid is die basis die lofprysing: “U woord is die waar- 
heid. U is die onpartydige en onfeilbare God.” Die slot is weer ’n doksologie.
Die groot eucharistiese gebed van die biskop word soos reeds gesê van meet af aan 
gekwalifiseer as ’n lofprysing. Dit begin (12.6-7) met ’n lang lofprysende belydenis 
van die grootheid van God. Dan volg in 12.8-15 ’n “loflied” op die grootheid van God 
se skepping. Die lang anamnese van die groot wonderdade van God deur die geskiede- 
nis heen (12.18-26) is een groot lofprysende belydenis van God se oordeel en genade 
en daarmee ook van die mens se sondigheid en sterflikheid. Die Trishagion vorm hier- 
na ’n feestelik doksologiese intermezzo waarin hemel en aarde ontmoet en hemelse 
en aardse liturgie een word. Ook in die post-Sanctus-gedeelte loop belydenis en lof- 
prysing hand aan hand.
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Dieselfde ondertoon van lofprysing en belydenis weerklink deur die smeekbedes in 
die gebed na die epiklese (12.40-50). In 12.44 word gebid dat God die volk sal maak 
tot lof van Christus en as in 12.48 gebid word om die goeie “vermenging” van die 
lug en goeie opbrengs van die gewasse, word terselfdertyd gesê dat die doel moet wees 
dat hulle, wat gedurig die goeie dinge uit Gods hand ontvang, Hom loof as die God 
wat voedsel gee aan alle vlees. Ook die gebed eindig weer met 'n doksologie.
Die aanhef van die gebed van die biskop voor die kommunie (13.lOvlg.) as hy God 
aanspreek, is weer ’n lofprysende belydenis van die grootheid van God wat “groot is 
van raad en kragtig is in dade”. Die bede is dat God sal neersien op sy kudde wat 
Hy deur Christus uitverkies het tot verheerliking van sy naam.
Die biskop bid dat die kudde waardig gemaak word; dat die gemeente geheilig word 
na siel en liggaam en van elke bevlekking van vlees en gees gereinig mag word. In 
hierdie bede word deurgaans die onheiligheid, sondigheid en onreinheid van die mens 
geïmpliseer. Ook hier weer loop dit uit op ’n doksologie.
In 13.13 staan geen gebed nie, maar ’n belydenis; een feestelike doksologiese belyde- 
nis van die gemeente: Een is heilig, een Here Jesus Christus tot heerlikheid van God 
die Vader. Ook hier weer vloei hemelse en aardse liturgie ineen, want dan klink weer 
feestelik die engelelied: Eer aan God in die hoogste hemele en cóaawá tú> viá> Aafiíb, 
iboawá êv toïc vyx'atoig. Ewe feestelik belydend is Ps 33 wat gesing word gedurende 
die kommunie. In die Afrikaanse vertaling lui dit (Ps 34.2); "Ek sal die Here altyd weer 
prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.” Die Psalm roem verder die reddende genade 
en goedheid van God en roep die gelowige op om self te ondervind en te sien dat 
die Here goed is.
Die dankgebed (evxagioTÍa) van die biskop (15) begin ook met ’n lofprysende, bely- 
dende aanroeping van die Almagtige God, die verhoorder van die gebede, en eindig 
met ’n doksologie (15.7). Ook die slotgebed (énevxv) is ’n grootse lofprysing en bely- 
denis van die “onvergelyklike”, ewige en Almagtige God. Die bede is ’n kort gebed 
om bewaring, en ’n vraag dat God die versoeke van die gelowiges sal toestaan in sover- 
re dit vir hulle nuttig is. Dit klink soos die “daaglikse” brood”, die êmovoioi; van die 
Onse Vader. Verder word ook verlossing van die bose gevra.
Opvallend in die liturgie is dat ’n aparte geloofsbelydenis of simbool ontbreek. Die 
gees van die liturgie is egter anders. Dit is vanself een groot belydenis van die groot- 
heid, majesteit en goedheid van God. Dit is een groot lofprysing van die alles oortref- 
fende heerlikheid van die teenwoordigheid van God. As ’n aparte skuldbelydenis ont- 
breek, dan is dit weer omdat dit een groot belydenis bevat van die onwaardigheid, 
geringheid en sondigheid van die mens, wat Gods aangesig nader met diep ontsag.
Dit is ook opvallend dat die Onse Vader wat in die latere liturgieë voorkom nog 
ontbreek in die Klementynse liturgie. Op sigself is dit natuurlik ’n getuienis van die 
hoë ouderdom daarvan. Die vorm van hierdie “model-gebed”, wat begin en eindig met 
verheerliking van God en met sy kort kemagtige bedes om die daaglikse brood en 
verlossing van die bose, het ongetwyfeld sy stempel afgedmk op die vorm van hierdie 
gebede.
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9 Die litanieë
Die sewetal gebede of oproepe tot gebede wat deur die diaken voorgedra word, het 
later die benaming litanie, ektenie, of sinapte gekry.60 Diakensgebede, of liewer ge- 
bedsaanwysinge deur die diaken, is btaxovixá genoem. Die diaken het programmaties 
die gebedstema of die verskillende behoeftes waarom gebid moet word deur die ge- 
meente aangekondig, waarop die gemeente telkens geantwoord het met ’n xvoté ê/.érr  
oov, die eeue-oue gebedsroep uit die Psalme. Daarmee word die litanie ’n gemeenskap- 
like of ware gemeentegebed. Die gemeente het daar volle aandeel aan. As ’n mens 
dit ’n litanie noem, moet in gedagte gehou word dat die woord Xnaveía nog nie in 
die Klementynse liturgie voorkom nie en ook nie in die Nuwe Testament gebruik word 
nie. In die antieke Griekse wêreld is ?) Xnrj ’n gebed, ’n smeking wat veral in die meer- 
voud gebruik is vir gebede gerig aan die gode (vgl. Eur., Suppl. 262 Xnaí deéóv). Hier- 
naas is ook h ra vd a  ’n smeking en die werkwoord Xiravevw beteken om te bid.
Ignatius gebruik dit so (Ign., Rom. 4.2; Lightfoot, op. cit., p. 121). Moontlik impliseer 
Justinus se “gemeenskaplike gebede” (1 Apol. 65; Goodspeed, op. cit., p. 75) dat die 
gemeente geantwoord het op gebede wat deur die voorganger voorgebid is. Chrysosto- 
mus verwys ook na sulke xoivaí Ev%aí (Chrys., Hom. 78.3 in Joh.) wat tydens die misteries 
gedoen is, terwyl litanieë aangehef word (Auavevovreg) vir die siekes, vir oeste oor 
die hele wêreld, vir die land en die see.
Hoe dit ook al sy, die vorm waarin die gebede gedoen is en beantwoord is met ’n kort 
lofprysing of smeking, is van die mees argai'ese vorme van godsverering wat ook ver- 
spreid onder die primitiewe volke voorgekom het.61 Dit is, so sê Evelyn Underhill,62 
’n eenvoudige en duidelike ontwerp om die aandag en gesamentlike godsdienstige han- 
deling van ’n groep wat sonder diensboeke of kennis van die ritueel is, te boei.
A1 wat die gemeente hoef te weet en te doen, is die instemmende antwoord met die 
voorganger se gebed. In die sinagogale godsdiens is so ’n soort litaniegebed met ver- 
skillende voorbedes, na die Skriflesing, knielend gedoen.63 Ook in Openbaring kom 
tussenwerpsels van die gemeente soos Maranatha ens. voor, wat ook later in die ere- 
diens van byvoorbeeld die Didache behoue gebly het.
Die litanieë van die Klementynse liturgie gebruik ’n wye reeks sinonieme om gebede 
te karakteriseer; net so wyd is die reeks behoeftes waarvoor tot God gebid word. In 
die meeste gevalle kom Sérjoit; voor, wat reeds in die Nuwe Testament gebruik word 
vir ’n gebed of versoek in die wydste sin van die woord.64 Dit was altyd ’n ware gebed
60 A. Baumstark, op. cit., p. 45 en 75vlg.; F. Cabrol. DACL 9. pp. 1540-1571; F. Schmidt- 

Clausing, RGG 4, p. 387vlg.; Jungmann 1, op. cit., p. 345vlg. en 430vlg.
61 F. Heiler, Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, 

Múnchen 1923, p. 55; id., Erscheinungsformen und Wesen der Religion 1, Stuttgart 1961, 
p. 269.

62 E. Underhill, Worship, London 1937, p. 100.
63 J. M. Nielen, Gebet und Gottesdienst im Neuen Testament, Freiburg 1963, p. 309.
64 H. Greeven, ThWb 2, p. 40.
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tot God vanuit ’n bepaalde konkrete situasie. Vir Paulus is dit voorbidding vir sy broe- 
ders. So is dit dikwels in die kerk gebruik in die sin van voorbidding. Dit word in die 
liturgie vesterk met ëxrevcD? (emstig, dringend), soos byvoorbeeld in 7.2.3.
Hiemaas koni ander woorde vir “gebed” voor soos nagayÁijaii;, Ixeota, akrioiq, evxú, 
átjióto ens. Om die verskillende betekenisskakerings daarvan weer te gee is besonder 
moeilik; almai dmk emstige smeking, dringende gebed of voorbidding uit.
Die eerste litanie betref die verskillende groepe soos die kategumene (6.5-8), die ener- 
gumene (7.2-3). die doopkandidate (8.2-3), en die boetelinge (9.2-6) en dit raak hul- 
le spesifieke omstandighede. Die gebede vir die behoeftes van die gelowiges (10.2-22) 
en die hele wêreld, ook vir die “wat buite” is, strek wyer. Die gemeente gee homself 
ten volle oor aan sy beskermer en bewaarder, God.
Die gebede van die liturgie (ook die van die biskop) word almal gerig aan God Sía 
’lrjoov Xotarov, waarin ook die middelaarskap van Christus tot uitdrukking kom. Dit 
kom ook daarin tot uitdmkking dat Hy ágxtegev; is (12.7; 12.30). Christus as midde- 
laar en hoëpriester ondersteun die gebed van die gelowiges.
Van vroeg af is die gebede direk aan God gerig, ook aan God deur Jesus Christus of 
selfs direk aan Christus. Die direkte gebed aan Christus onderstreep die Godheid van 
Christus. In die Klementynse liturgie is die gebed, direk gerig aan Jesus Christus, slegs 
in die biskopsgebed vir die energumene teenwoordig. Dit staan dus nie in die missa 
fidelium nie, maar in die missa catechumenorum.

10 Hemels-aardse liturgie
As die biskop die oproep doen om die “gedagtes na bo” te rig, antwoord die volk “ons 
het dit by die Heer” (12.5). Hiermee word die stemming aangedui waarin die gemeen- 
te in die eucharistie staan. 77gó? met die akkusatief dmk dikwels die plek uit waar 
iemand bly, “by hom tuis” of “in sy teenwoordigheid”. “By die Heer” is by God in 
die hemel, daar waar Jesus Christus is. Die nadertree voor God word beskryf met ’n 
Hebraïsme: met ontsag nader “voor die aangesig van die heerlikheid” (jtgóotunov xrj; 
Sófy;). Die uitdrukking kenmerk die heerlikheid van die teenwoordigheid van God. 
In die erediens staan die gemeente as ’t ware voor Gods troon.
Die baie doksologieë en die Trishagion spreek van die heerlike teenwoordigheid van 
God waardeur hemelse en aardse liturgie bymekaarkom. Die gemeente sing en loof 
saam met die ontelbare skares van engele, aartsengele, hemelse wesens, serafs en ge- 
mbs die driemaal heilige naam van God. Hier op aarde beleef die gemeente die Sófc 
net soos die engele rondom die troon dit beleef. Hier vorm dit in hulle geloof as ’t 
ware ’n prelude tot die hemel.
As die biskop by die altaar staan, staan die ouderlinge aan sy linker- en regterhand 
soos eens die dissipels rondom Jesus gestaan het en in Openbaring die vier-en-twintig 
ouderlinge rondom die troon staan. Die biskop breek die brood en berei die wyn soos 
Jesus dit eens gedoen het en spreek die woorde uit wat Hy eens gespreek het. En 
hier is die bede dat die goeie God die gawes (offergawes, maar ook lofoffers) sal
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aanvaar deur die middelaarskap van Jesus Christus op die hemelse altaar asof dit ’n 
welriekende offergeur is (13.2). Ook hier word “aarde hemel en hemel aarde’’.
Die hemels-aardse karakter van die liturgie is daarmee duidelik. Dit is egter nie eie- 
soortig aan die Klementynse liturgie nie, maar was reeds in die Jodedom ’n bekende 
gedagte.65 Dit lê waarskynlik op die agtergrond van baie gedeeltes van Openbaring 
en so ken Johannes Chrysostomus die liturgiese praktyk van die kerk in sy tyd.
65 C. Thoma, Biblisches Erbe im Gottesdienst der Synagoge in H. H. Henrix, Judische Litur- 

gie. Geschichte, Struktur, Wesen, Basel 1979, p. 58.

82



K o m m e n ta ar

Die diens (of mis) van die kategumene
Die eerste deel van die erediens het onder andere die Skriflesinge en predi- 
king bevat. Dit was oop vir bywoning deur almal en is die diens of mis van 
die kategumene (missa catechumenorum) genoem. Dit het voortgegaan tot met 
die eintlike eucharistiese godsdiens wat eksklusief tot die gelowiges beperk is 
en die mis van die gelowiges (missa fidelium -  10.1) genoem is.

Die leesgodsdiens
CA 8.5; MPG 1, col. 1073 is 'n gebed of aanroeping ( ’EmxXfjaic) by geleent- 
heid van ’n biskopswyding. Na die gebed, so word hier gereël, gee een van 
die aanwesige biskoppe aan die nuwe biskop ’n hostie in die hand en nadat 
hy die vredeskus ontvang het, word hy op die biskopstoel geïnstalleer. Daama 
begin in 5.11 die gedeelte wat as die Klementynse liturgie bekend staan. Dit 
mag dus ’n spesiale viering wees wat op hierdie seremonie volg, maar aange- 
sien ’n mens hier met ’n versameling te doen het, hoef dit nie die geval te wees 
nie. Die liturgie kon eenvoudig hier ingevoeg wees, sonder dat dit werklik ver- 
band hou met die voorafgaande. In die liturgie self kom niks voor wat herinner 
aan ’n wydingseremonie nie.
Die diens begin met die voorlesing van Skrifgedeeltes. Die eerste deel van die 
diens is later die voormis of leesgodsdiens genoem. Die Christelike kerk het 
hiermee aangesluit by die sinagogale praktyk.66 Die verband met die Joodse 
godsdiens is baie duidelik sigbaar in die orde van die Skriflesinge in die Siriese 
liturgie. In die kerk van Antiochië is, soos eens in die sinagoge, ’n Skrifgedeel- 
te gekies uit beide die Wet en die Profete. Twee Ou-Testamentiese gedeeltes 
word vandag nog gebruik in die leesgodsdiens van die Oos-Siriese mis. Hierby 
is dan in die Christelike gemeentes Skrifgedeeltes gevoeg uit die briewe van 
die apostels, asook uit Handelinge en die Evangelies.
Die Skriflesing in die kerk is vroeg reeds waargeneem deur ’n voorleser 
(ávayvcóarrji;) wat nie dieselfde persoon was as die liturgiese voorganger nie. 
In die tyd van Justinus was daar reeds voorlesers (1 Apol. 67.4; Goodspeed, 
op. cit., p. 75). Tertullianus het Marcion verwyt (de praescr. 41) dat hulle ’n 
diaken het, wat “gister” nog ’n voorleser was. Dit toon dat die Marcioniete 
die voorlesersamp eenvoudig uit die kerklike praktyk oorgeneem het.
Reeds in die tweede eeu nC was dit ’n vaste amp in die kerk en wel die oudste 
onder die mindere ampte. In die Klementynse liturgie kom dit naas ander ampte 
voor in 10.10, 12.43 en 13.14. Die Skriflesing self is fj áváyvajaa; genoem 
en het hier moontlik uit vier of vyf verskillende gedeeltes bestaan: uit die wet, 
profete, briewe, Handelinge en die Evangelies.

66 J. A. Jungmann, op. cit., p. 501.
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In Justinus, 1 Apol. 67; Goodspeed, op. cit., p. 75 is dit die vnópvtipaza, die 
herinneringe of handelinge van die apostels en die profete wat as Skriflesinge 
genoem word. In CA 2.57; MPG 1, col. 728B staan die instruksie dat die voor- 
leser in die middel op ’n hoërige plek moet staan en dan die boeke van Moses 
ens. moet voorlees. Hiermee word die bema bedoel. Dit was ’n soort verhoog 
met ’n lessenaar wat die sentrum van die leesgodsdiens gevorm het (sien ook 
6 .2) .

(5.11) áojiaoáoda) ó xeLQorovr]deig\ áonáCopai is om te groet of te verwelkom. Ver- 
gelyk met 11.8 en 11.9. Dit is die woord wat gebruik word in die openingsfor- 
mules in briewe, byvoorbeeld van Ignatius, Magn. Proem. of ook aan die slot 
soos Smym. 12.1; 13.1. Die vorm van die groet wat hier gebruik word is die- 
selfde as in 2 Kor 13.13. Dit word hier begelei deur ’n groetgebaar waarin die 
hand uitgestrek word. xeLQorovéco beteken letterlik die hand uitsteek. Die groet 
is waarskynlik uitgespreek deur die biskop of priester wat dan ook hiema die 
Xóyoi TcapaxXrjoeox; uitspreek.

(5.11) Die groet word gevolg deur ’n antwoord van die gemeente xaï perá rov 
nvevpazog aov “en met u gees”. Die gebruik van sulke akklamasies is deur 
die kerk uit die sinagoge geërf. Ook taalkundig verraai die uitdrukking “en 
met u gees”, wat soms deur ’n Amen gevolg word, ’n Joodse agtergrond. Dit 
het sy parallel in Paulus, 2 Tim 4.21: ó xvqlog yerá zov nvevparóc, oov. Ver- 
gelyk Filem v. 25; Gal 6.18.

5.12 pezá rijv noóogjjotv: ý nQÓogrjon; is ’n begroeting. Vergelyk hiervoor Chrys., 
Hom. 3.3 in Matth. en vir die begroeting in die liturgie Hom. 3.3 in Col.
nooaAa/.rjaároj: npoaAa/.êco is toespreek of aanspreek. In Clem. Alex., Strom. 
7.7; MPG 9, col. 456B het dit betrekking op die prediking (óyiXía). Dit is dan 
waarskynlik ook die prediking of die homilie wat hier bedoel word met “woor- 
de van vermaning” (of van bemoediging -  Xóyov; naoaxXrjoewg). Vergelyk 1 
Mac 10.24; 2 Mac 15.11. Die prediking of homilie behoort tot die oudste ge- 
deeltes van die erediens.67 Die Bybellesinge in die sinagoge is gevolg deur kort 
verklarende toesprake.
Te Antiochië, in Pisidië, is Paulus en Bamabas deur die raadslede van die si- 
nagoge versoek om ’n “woord van bemoediging” (Xóyog nagaxXrjoewg) tot die 
volk te rig na die voorlesing uit die Wet en die Profete. Van oudsher af staan 
dit daar as ’n onontbeerlike deel van die Sondagsgodsdiens.
Volgens Justinus (1 Apol. 67; Goodspeed, op. cit., p. 75) het die voorganger 
nadat die voorlesing klaar was, die vovêeoia en ngóxXrjoig uitgespreek. Verge- 
lyk ook Tert., Apol. 39; Eus., HE 5.20.6. Die biskop van die gemeente moes 
dus na die Skriflesinge die gemeente toespreek in die prediking, hoewel ook 
die presbiters kon preek. In die reël was dit egter die biskop.

67 Jungmann, op. cit., 1, p. 584vlg.
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nagaxaXéíu beteken inroep, oproep, ’n beroep doen op of uiteindelik troos, 
vermaan of bemoedig. Dit kan ook versoek of bid beteken. Dit kan dus hier 
vertaal word met “woorde van vermaning” of “bemoedigende woorde”. In 6.1 
word dit 'n hóyo<; óióaaxaXíat;, ’n lerende rede, genoem. Boodskap en onder- 
rig gaan altyd saam in die prediking.

6.1 êy<b ’Avógéa; ó á&eÁcpó; IléxQov: Petrus en sy broer Andreas staan eerste op 
die lys van apostels in Matt 10.2-4, asook in Luk 6.14-16. As eerste geroepe 
dissipel (Joh 1.40) het Andreas hoë aansien geniet. In Nuwe Rome aan die 
Bosporus is, in mededinging met Rome, Andreas beskou as stigter van die kerk 
aldaar. In ’n scholion by hierdie gedeelte, word in een van die manuskripte 
vermeld dat Andreas die Evangelie verkondig het onder die Skithiërs en Thra- 
kiërs; dat hy in Patrai in Griekeland gekruisig en begrawe is; ook dat sy oor- 
skot later deur Konstantyn na Konstantinopel oorgebring is. Om hierdie litur- 
gie voor te stel as woorde van Andreas is ’n poging om die gesag daarvan te 
benadruk.

6.2 Die Evangelie is van oudsher af staande aangehoor. In CA 2.57; MPG 1, col. 
728 word voorgeskryf dat wanneer die Evangelie voorgelees word al die pres- 
biters, diakens en die hele volk moet staan. Miskien was dit ook tydens die 
biskop se preek die geval. Die diakensroep wat nou volg is gerig aan die hele 
gemeente wat op hierdie tydstip staan.

(6.2) ó biáxovo;: Die diaken het in die Ooste saam met die priester en die biskop 
in die erediens opgetree. Ook in die Weste was dit so, tot diep in die Middel- 
eeue. In die Klementynse liturgie figureer die diaken dikwels. Hy kom dus hier 
direk na die homilie aan die woord. Vanaf die bema of verhoog (ê<j> ’ viprjXov 
xivo;), waarvandaan hy goed sigbaar is, tree hy op.
Dit was die taak van die diaken om te sorg vir die uitstuur van verskillende 
groepe voordat die eintíike diens van die gelowiges en die eucharistie begin 
het. Die eerste uitsendingsroep betref oi áxQocopiévoi (áxQáopiai).68 Hulle is 
gewoon “toehoorders” wat gedurende die Skriflesinge in die erediens toege- 
laat is. Hulle staan hier saam met oí áníaxoi, die ongelowiges. Van hierdie “toe- 
hoorders” was sommige moontlik boetelinge. Persone wat in die tweede stadi- 
um van volle kerklike boetedoening verkeer het, is onder hulle gereken. Saam 
met die tweede groep, die “ongelowiges” dus, moes hulle die diens nou ver- 
laat. Die uitstuur-formule is néjxi; xwv ... gevolg deur die betrokkenes, in die 
genetief natuurlik.

(6.2) Die eerste liturgiese handeling na die homilie was altyd ook die diens van die 
gebede.

68 ibid., p. 609; F. X. Funk, Díe Katechumenatsklassen des christlichen Altertums, Kirchliche 
Abhandlungen und Untersuchungen, Paderborn 1897, pp. 209-241.
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6.3 Ten opsigte van die erediens op die Sondag skryf Justinus alreeds dat hulle 
almal opstaan om gebede te doen na die toespraak van die biskop (1 Apol. 
67; Goodspeed, op. cit., p. 75). Die gebed na die homilie of na die Skriflesinge 
kom in al die liturgieë van die Ooste voor. As Augustinus baie van sy preke 
afsluit met die formule Conversi ad Dominum, het hy hierdie gemeenskaplike 
gebed of gebede in gedagte. Dit was ook in die Weste die geval.
Aanvanklik het die biskop die gebed gedoen, maar gaandeweg het die diaken 
hierin ’n baie meer prominente plek gekry. Hy het dan kort aanwysinge gegee 
vir die gebede wat ontwikkel het tot die sogenaamde litanie, ektenie of sinapte. 
Op elkeen van die bedes moes die gemeente antwoord met xvqle êlépaov, o 
Heer, ontferm U.

(6.3) Ev^aze oi xanjxovpevoc. Die woord xaTTjxéoj, waarvan die woord kategume- 
ne69 afgelei is, beteken om te onderrig. Hulle is dus die wat onderrig word 
in die leer van die kerk. Hierdie woord het reeds in die briewe van Paulus die 
tegniese betekenis van geloofsonderrig. Aanvankiik was daar waarskynlik geen 
vaste patroon van onderrig nie. In die tweede eeu het dit in die Didache se 
twee-weësisteem vorm aangeneem. In die tweede eeu was daar reeds ’n vaste 
kategumenestand.
evxopai is die mees omvattende term in Grieks vir die gebed.70 Hiemaas kom 
voor aizéoj, iganáa), naoaxaXéoj en evxaoiazéoj. Die kategumene moet bid 
dog ook die gelowiges moet in hulle gedagte of gemoed (xazá biávoiav) vir 
hulle bid: Heer, ontferm U.
Dit is interessant om hiermee ’n uitspraak van Chrysostomus te vergelyk (Chrys., 
Hom. 11.6 in 2 Cor.; MPG 61, col. 399sqq.). Hy doen ’n beroep op die hele 
gemeente om vir die kategumene te bid, omdat hulle nog nie tot die liggaam 
van Christus behoort nie en nog nie deel kan hê aan die sakramente nie. Hulle 
besit nog nie die gebed wat deur Christus aan die gemeente gegee is nie, naamlik 
die Onse Vader. Hulle het die hulp nodig van ander wat reeds die mistagogie 
ontvang het. Daarom moet die gemeente vir hulle bid, dat hulle nie meer vreem- 
delinge moet wees nie en dat hulle lede van die gemeente kan word.

6.4 xvqie iXérjoov is die bekende gebedsroep van die kerk71 wat terugdateer tot 
die vroegste tye en selfs ook in voor-Christelike tye voorgekom het. Ook die 
antieke wêreld het dit geken.72 Nog in die vyfde eeu vermaan ’n prediker in 
Alexandrië sy mense, omdat baie die gewoonte gehad het om voor die opko- 
mende son te buig en te sê êXérjoov rjpaq.
Andersins lê die wortels daarvan in die Bybel. In die Psalms kom die vorm 
êXérjoov pe xvgte (Ps 6.3) of ook xvoie êXérjoov pe (Ps 40.5.11) meermale voor.

69 K. Janssen, RGG 3, p. 1189; H. W. Beyer, ThWb 3, p. 638vlg.
70 H. Greeven, ThWh 3, p. 774vlg.
71 Jungmann, op. cit., 1, pp. 429-446.
72 F. J. Dolger, Sol salutis, pp. 60-103.
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Die uitroep word ook meermale in die Evangelies gerig aan God of aan Jesus. 
Dit moes gevolglik spontaan op die lippe gekom het van die vroeë gelowiges. 
In die geskiedenis van die liturgie vind ’n mens dit ook in Jerusalem ongeveer 
400 nC en wel in die Perigrinatio Aetheriae 24; CSEL 39.72, waar berig word 
dat een van die diakens tydens die aandgebed ’n aanta! gebede uitspreek, waar- 
op ’n skaar van kinders antwoord met 'n xvgie êLérioov.
Dié gebedsvorm as sodanig word ’n litanie genoem, soos reeds gesê. i) luaveía  
is 'n smeking of 'n petisie.

(6.4) úiaxoveÍTcu Sê vnég avToït;: “Laat hy bedien of dien om hulle ontwil. Siaxovew 
beteken “om te dien” en dan veral, om die spesifieke ampspligte van die diaken 
uit te voer, waaronder die voorlees van die voorgeskrewe gebede geval het.

6.5 êxTEVíóQ is afgelei van íxteívio wat beteken om uit te strek en dan veral om 
die hande in die gebed uit te strek (vgl. 1 Clem. 2.3 éfereívare ráq jjefoa? vgwv 
ngoi; róv navToxoájoga êtóv). Hierdie gebruik het sy stempel gelaat op die 
betekenis van éxrevjjc adjektief en éxrevcó? adverbium, wat dus beteken die 
“uitstrek” van die wilsbeweging, dus “ingespanne” of “aandagtig”, “emstig” 
“dringend”. In die Septuaginta kom éxrevc5? drie keer voor en telkens het dit 
betrekking op die aandagtigheid van die gebed: 3 Mac 5.9 (roúrcov /uév ovv 
éxrevco? rj Xitaveía ávéjiaivev eig róv ovgavóv)', Ion 3.8 (ávefiórjoav ngó; róv 
deóv éxrevcoc); Ioel 1.14. Dieselfde is die geval in die Nuwe Testament. In Hand
12.5 word gemeld hoe die gemeente “ernstig” (éxrevcO?) gebid het. Die Aposto- 
liese Vaders gebruik die adjektief êxtevr/t; vir die “ingespanne” lewenshouding 
van die Christene. Dit is later selfstandig gebruik as ektenie, ’n ander bena- 
ming vir hierdie gebedsvorm.

(6.5) Die litanie vir die kategumene
nagaxaXéoj: Vergelyk nota by 5.12. Die woord se primêre betekenis is om in 
te roep of aan te roep, byvoorbeeld om hulp.73 74 Dan is nagaxXr/on; aanroeping 
van God of van die gode in die gebed. In die Nuwe Testament vind ’n mens 
dit in verband met die biddende geroep om hulp, gerig tot Jesus en sy redden- 
de mag (vgl. Matt 8.5; Mark 5.18). In Matt 26.53 druk dit die dringende gebed 
van Jesus tot die Vader uit. In die liturgie word dit dikwels gebruik (6.7; 7.2; 
7.3; 9.2; 11.2 ens.).
ó áyadó<;:1A God word “die goeie” genoem. In die liturgie kom die Godspredi- 
kaat verder nog net in die moontlik ingevoegde litanie (13.3) voor. In die Ou 
Testament is dit ’n basiese belydenis of lofprysing (todah): Loof die Here want 
Hy is goed. ê^ofioXoyeíoêe t(x> xvgícu n u  áyadov (1 Par 16.34; 2 Par 5.13; 
2 Esdr 3.11; Ps 117.1 ens.). Daarmee is die attribuut áyado; vir God vroeg 
reeds in liturgiese verband gebruik. God word natuurlik ook in die Nuwe Testa- 
mer.t “goed” genoem (Luk 18.19; Matt 19.17).

73 0. Schmitz, ThWb 5, pp. 771-798.
74 W. Grundmann, ThWb 1, pp. 10-18.
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(6.5) 4>dávdQWJio<;,15 “mensliewend” ten opsigte van God, vind ’n mens nog in 7.2 
en 9.5. Die adjektief en die selfstandige naamwoord 4>davdoo>ma word dik- 
wels gebruik vir die liefde van God vir die mense.
In die Septuaginta kom dit voor in 2 Mac 6.22; 3 Mac 3.18; 4 Mac 5.12 en 
Sap 1.6. In Tit 3.4 beskryf dít Christus se liefde vir die mense. Die Diognetus- 
brief (8.7) gebruik dit ook vir God se liefde: Hoe meer mensliewend God is, 
hoe goddeloser is die mense, word hier gesê.
Justinus praat ook van God se menseliefde of welwillendheid teenoor almal 
wat afstand doen van die kwaad (Dial. 107.2; Goodspeed, op. cit., p. 223). Hy 
illustreer dit met die geskiedenis van Jona en die bekering van die inwoners 
van Nineve. ’n Mooi gedeelte oor die éd a vá o o m ía  van God, veral teenoor 
boetelinge, is te lees in Cyrillus van Jerusalem se tweede kategese (de patien- 
tia) 6sqq.\ MPG 33. col. 389sqq.

(6.5) evfievá); eioaxovor] tcSv Serjoewv: evpeváix; is adverbium van evpevrjt; en dit 
kom nog weer voor in 9.5 en 12.39 terwyl evpevrig in 6.8; 11.4 en 15.8 te 
vind is. In al hierdie gevalle druk dit ’n gesindheid van God teenoor die mense 
se houding en gawes uit. In klassieke Grieks is dit ’n vaste epitheton vir die 
gode wat gunstig, weldadig of goedgesind beteken. Dit is ook soms gebruik 
ten opsigte van die keiser of heerser. In die Septuaginta word dit gebruik in 
2 Mac 6.29; 12.31 en 13.26. Die Hellenistiese Jodedom het dit in hierdie sin 
gebruik, soos Josephus, Ant. 1.98. Hier gaan dit om die gunstige aanvaarding 
van die offer of van gebede (12.39).

(6.5) eíoaxovorj tá>v Seijoewv xtá: eioaxovw kom slegs hier voor in die liturgie. Dit 
staan in ’n konstruksie met die genetief in die sin van luister na of verhoor. 
Dit kan ook deur ’n akkusatief gevolg word. In die Nuwe Testament kom dit 
slegs vier keer voor, telkens in die passief. In twee gevalle gaan dit om verho- 
ring van gebede deur God, naamlik in Luk 1.13 (in die aankondiging aan Sagaria 
dat sy gebed verhoor is) en verder in Hand 10.31.
Dit is hier egter weer die Septuaginta wat die sterkste invloed gehad het. Anders 
as in die Nuwe Testament word dit hierin veelvuldiglik gebruik. Die Psalms 
bied die meeste vergelykingsmateriaal (o.a. Ps 4.2; 26.7; 27.2 ens.). Ps 39.2 
is egter ’n duidelike parallel met hierdie sin in die liturgie: eiorjxovoev trjg 
Serjoew; pov.

(6.5) tá>v Serjoecov: Genitief na eioaxovorj van q Sérjoi;. Die Nuwe Testament ge- 
bruik Séopai in die wye sin vir alle gebede.75 76 Dit staan vir voorbidding en smeek-

75 J. A. Stoop, Filantropie in die vroeë Christendom, Theologia Evangelica 2,1969, pp. 33-39;
N. Egender, La philanthropie de Dieu chez les Pêres grecs, .4. Seign. 57, 1965, pp. 62-75;
M. Zitnik, deó; édávdoamo; bei Joh. Chrysostomus, Or. Chr. P. 41, 1975, pp. 76-118.

76 H. Greeven, ThWb 2, p. 40.
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gebede. rj Sérjaii; is ’n versoek of ’n smeking en is daarom die eintlike woord 
vir voorbidding.
Chrysostomus skryf oor die intersessiegebede: Die eerste bede (rj ngiúrrj 
Sérjait;) is vol van deemis wanneer ons bid vir die energumene, die tweede wan- 
neer ons bid vir die ander wat in boetedoening verkeer en die derde as ons 
bid vir onsself (Chrys., Hom. 71.4 in Matth. cf. Hom. 6.1 in 1 Tim.).
ngooóe^ápevo; avrurv zr)v ixêaiav: “dat Hy hulle smeking aanvaar’ . ngoahe- 
^ápevo; is ’n verlede deelwoord van ngoaóéxofiat, wat in twee hoofbetekenisse 
voorkom: aanneem of aanvaar en verwag. Die Nuwe Testament gebruik die 
woord meesal in die tweede betekenis.

(6.5) Ook hier weer is dit in die Septuaginta waar die eerste betekenis oorheers en 
waarin dit hier in die liturgie voorkom. In die Septuaginta staan dit meesal 
in kultiese verbande met betrekking tot die aanvaarding van offerandes (Ez 
20.40) en van gebede (Ps 6.10). Justinus het die woord ook gebruik om die 
aanvaarding van offerandes uit te druk (Dial. 117.2; Goodspeed, op. cit., p. 234).
rrjv ixeaíav: In die Septuaginta vind ’n mens die woord ixeoía in 2 Mac 10.25 
as ’n smeking wat gerig is aan God. Vergelyk ook 2 Mac 12.42. In die Nuwe 
Testament kom slegs die sinoniem ixerrjgia saam met hérjoi; vir Jesus se “sme- 
kinge” (Heb 5.7) voor. In die vroeg-Christelike literatuur is dit skaars en in 
die liturgie kom dit slegs hier voor, ook in die betekenis “smeking” of “versoek”.

(6.5) ávrdáprjTai van ávuXap(iáva> wat letterlik beteken “ontvang in stede van”; 
dog in medium kan dit ook beteken om te help (met genitief hier avzwv). Die 
sinsnede beteken dus “help hulle”. Dit staan ook in 15.8 waar gebid word om 
Gods hulp. In die Nuwe Testament kom dit drie keer so voor. In Luk 1.54 
staan dit in ’n aanhaling uit Is 41.9. Verder kom dit voor in Hand 20.35 ten 
opsigte van hulp aan die armes en in 1 Tim 6.2 in die betekenis “ontvang” 
of “voordeel trek”.
Die liturgie sluit hier egter weer by die Septuaginta se taalgebruik aan. Ook 
weer is dit die Psalms wat deurslaggewend is. In die Psalms word dikwels so 
gebid om hulp (Ps 40.13; 118.116; 138.13 ens.). Let veral op Ps 118.116: 
ávuXajiov pov xazá zó Xóyiov aov. In die latere liturgie het die woord baie 
bekend geword in die uitroep ávzdajhv, awaov, êXérjaov (Lit. Chr., Antoniadis, 
op. cit., p. 17).

(6.5) hw avzoï; zá aizr\paza zwv xagóiwv avzwv kom net SO uit Ps 36.4. zá aizr)paza 
is versugtinge of begeertes. Dit word egter bepaal tot “wat nuttig is” (ngóc; zó 
avp<t>égov). Vergelyk Deut 23.7.
zó evayyékiov zov Xgiazov avzov: Objektiewe genetief: die Evangelie aangaande 
sy Christus (of Gesalfde). Die vorm “sy Christus” is kenmerkend van die litur- 
gie en dui op die hoë ouderdom daarvan. Vergelyk in dié verband met die in- 
leiding, p. 75.
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<pcoTÍay avtovQ xai nvwxíorj: Die werkwoord (/xwrt'fco beteken om te verlig. 
Dit is ’n woord wat veral met die doop geassosieer word. Vergelyk in hierdie 
verband die opmerking by 8.2. Dit sluit hier veeleer weer by die Septuaginta 
aan waar die woord ook verskeie kere gebruik word.
oweríCco is weer eens ’n Septuaginta-woord wat beteken om insig te gee of 
verstandig te maak. Dit kan ook gewoon onderrig beteken. Die woordpaar staan 
saam in Ps 118.130: rj tiijÁwoig tcov Áoywv oov (jrwríei xal ovvexiel VTjmovq. 
Die liturgie sinspeel direk op hierdie vers.

(6.5) naibevorj avrovg rfjv úeoyvcom'av: Leer hulle Godskennis. úeoyvwoía is Gods- 
kennis wat volgens 12.18 ook uit ingebore sade (onégiuara rfj; úeoyvwoíag) 
voortkom. In die Septuaginta en die Nuwe Testament kom die woord nie voor 
nie, maar wel yvwoig of êníyvwoig (in Prov 2.5 en Os 4.1). Vergelyk ook Rom 
11.33 en 2 Kor 10.5. In die Ou Testament beteken Godskennis veral bekend- 
heid met die eise, gebooie en dade van God, dog nie van sy ewige wese nie. 
In die Joodse liturgie, en in die besonder in die vierde bede van die Schemone 
Esreh. het die Joodse gemeente God gedank vir die kennis wat Hy hulle gegee 
het. Die Christelike liturgie het dit oorgeneem. In Did. 9.1vlg. word saam met 
die breek van die brood en die drink van die wyn gedank vir die kennis wat 
God die gemeente deur Jesus Christus gegee het. In CA 7.33-39 kom die kennis- 
element meermale voor.

(6.5) As in CA 7.33; MPG 1, col. 1024D gesê word dat God aan elke mens deur 
ingebore kennis en natuurlike onderskeidingsvermoë getoon het dat die besit 
van rykdom nie ewigdurend is nie, lê hierin reeds Stoïsynse invloed opgesluit, 
net soos in die “sade van Godskennis” in 12.19. Andersyds word in CA 2.26; 
MPG 1, col. 668B die ouderlinge die leermeesters van Godskennis genoem 
en dan bedoel dit algemene kennis in verband met die Christendom. Die bete- 
kenis van die woord is hier en in 6.5 minder Hellenisties van aard, omdat dit 
saamhang met die kennis van Gods gebooie en insettinge, soos wat in die ka- 
tegese geleer word.
Eusebius gebruik die woord as ’n sinoniem van evoeBeía (HE 10.4.10; Schwartz, 
op. cit., p. 373) as hy Jesus die “instrukteur (eioTjyrjrrjg) en leermeester van 
die ware godsdiens” noem.

(6.5) bibá^rj avrovg rá nQooráypara avrov xai rá bixaiwpara: In die Septuaginta 
staan rá ngooráy/uara in Exod 20.6 en Deut 5.10 vir die gebooie van God 
wat onderhou moet word. ró bixaíwpa is eerstens ’n regsgrond of regsaanspraak 
en tweedens ’n regsoorkonde. Dit kan ook ’n regsbepaling, verordening of straf- 
uitspraak beteken. In die Septuaginta kom die betekenis regsbepaling oorwe- 
gend voor. Dit staan hier vir die meer algemene bepalinge oor kultiese en 
sedelike sake teenoor noooráy/ua.
In die Nuwe Testament oorheers hierdie betekenis ook (Rom 2.26; Heb 9.1 
ens.). In die Apostoliese Vaders dui dit meesal ook voorskrifte en bepalings
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aan. Die woordpaar ngoaráy/.iara xa i 8ixauo/iaxa  staan so veríil in Esegiël, 
byvoorbeeld in 18.9; 20.19; 43.11. Esech. 20.11 kon moontlik hierdie bede 
geïnspireer het: xai ëhwxa avxoig xá Jigoaráyfiaxa /uov xai xá hixauó/iaxa 
/iov êyviógiaa avroTc;.
Dit het vroeg reeds deel uitgemaak van die liturgiese taal. Dit kom byvoor- 
beeld reeds so voor in liturgiese gedeeltes van die eerste Klemensbrief (1 Clem. 
2.8; Lightfoot, op. cit.. p. 6; 58.2; ibid., p. 36).

(6.5) éyxaratbvrevarj êv avroït; róv áyvóv avrov xai awrr'igiov (jrófiov. êyxara<t>vtEva> 
is inplant. Vergelyk byvoorbeeld Clem. Alex., Prot. 2; CGS, p. 12. Die vrees 
van, of liewer ontsag vir, die Here (ó xvgíov) word ook in Ps 18.10 áyvóg. 
“rein” genoem. Die adjektief ocurrjgíoc; heilsaam, reddend, kom in die Septua- 
ginta voor in Sap 1.14 en Am 5.22. Die neutrum ro aiorrjgíov as “heil” word 
hier dikwels gebruik. In die Nuwe Testament verskyn die woord slegs in Tit 
2.11. Die liturgie gebruik hierdie neutrum in 9.5.

(6.5) StavoHjrj rá d>ra rdtv xagêudv avrcvv: Dié uitdrukking mag aansluit by Hand 
16.14 waar vertel word van Lidia wie se hart die Here ontvanklik gemaak het. 
Hier staan egter nie “ore van die hart” nie. tá  <Lra (tó ov;) kan figuurlik slegs 
die woord “hart” versterk sodat dit die “binneste, die dieptes” van hulle harte 
bedoel. Dit het natuurlik ook ’n letterlike fisiese konnotasie. Die medikus 
Galenus (131-200 nC) gebruik die uitdrukking rá <Lra rfj; xaohía; vir die voor- 
kamers, die auricula van die hart. In die antieke wêreld was die hart die eintli- 
ke orgaan van die Godskennis. Dit is beskou as die innerlike orgaan wat die 
bo-aardse kon aanskou.
Chrysostomus kommentarieer dié sinsnede in die líturgie (Chrys., Hom. 2.6 
in ep. 2 ad Cor.; MPG 61, col. 399); Die ore van hulle harte is nog geslote 
en toegestop. Dit bedoel nie die uiterlike ore nie, maar die van die verstand, 
want hulle het nog nie die onuitspreeklike misteries aangehoor nie; hulle staan 
nog verwyderd daarvan en al sou hulle dit hoor, sal hulle dit nie verstaan nie; 
dit alles het begrip nodig. Die kategumene leer om nie van mense alleen te 
hoor nie, maar van bo uit die hemel, soos Is 50.4.5 reeds gepraat het van die 
direkte onderrig van die gelowige deur God self.
Ttgó; ró iv  rój vopw avrov xarayiveadai rj/iéoaq xai vvx.róq: Die sinsnede “om 
dag en nag in sy wet te verkeer” stam uit Ps 1.2: év ru> vo/iw avrov /leÁerrjoei 
rj/iégaq xai vvxróg.

6.6 (lejlauúarj avrov; êv tfj evaejkúx: Die werkwoord jiejkuáoj beteken om vas op 
die voete te staan, te versterk, te bevestig en om vas te maak. In hierdie bete- 
kenis kom dit nog vier keer voor in die liturgie 10.13; 12.39; 13.8; 15.5. Ook 
hier weer is die Psalms die model (Ps 40.13 en Ps 118.28).
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f} evoefteía11 is ’n veelgebruikte woord en begrip in die Klementynse liturgie 
en dit kom sowat twaalf keer voor. Die woord druk die eerbiedige houding 
uit van mense teenoor die gode, hulle ouers, die vaderland of ten opsigte van 
die dooies.
In die Septuaginta word dit met ’n sedelike inhoud gevul en is dit ’n uitdruk- 
king van die wetsgetroue Joodse vroomheid (Prov 13.11; Eccl 3.16; Sir 49.3). 
In hierdie sin is dit oorgeneem in die tweede Petrusbrief waar dit ’n sedelik 
goeie lewe uitdruk. In die Pastorale briewe, 1 Tim 2.2; 2 Tim 3.12; Tit 2.12, 
dui dit meer die vrome, daaglikse verering van God as die Skepper van alle 
mense aan.
By die Apostoliese Vaders neem dit slegs in die twee Klemensbriewe ’n belang- 
rike plek in. In 1 Clem. 1.2 dui dit die hele lewenswyse van die gemeente aan 
as “vroom en Godwelgevallig’’. In 2 Clem. 19.4 staan dit vir die algemene ken- 
merk van Christenskap. Die begrip het al hoe meer in die rigting ontwikkel 
van “godsdiens” as uitdrukking van vroomheid.
Die sinoniem êeooe(3eía staan in die Nuwe Testament slegs in 1 Tim 2.10 en 
is in die Diognetusbrief byvoorbeeld gewoon ’n uitdrukking vir “godsdiens”. 
Ter onderskeiding van evoefieía en úeooejJeía in die vroeg-Christelike litera- 
tuur kan gesê word dat deoaepeía meesal beteken “die Christelike of Joodse 
godsdiens” terwyl evaej]e(a “godsdiens” in die meer algemene en formele sin 
van Godsverering is. Die woord godsvrug (7.2; 12.17; 12.13 ens.) sluit hierdie 
betekenisse in.
Aan hierdie twee woorde het die vroeg-Christelike skrywers ’n totaal ander in- 
houd gegee as wat dit in die Klassieke taalgebruik gehad het. Hulle het hierin 
veral onderwerping aan die wil van God gesien en dit was vreemd vir die antie- 
ke begrip. Eusebius (Praep. ev. 1.1.43) definieer evoejíeía as ’n toekering tot 
God en ’n lewenswyse wat daarby pas. Dit is meesal ook nog in tweërlei sin 
verstaan.
Dit is in verband gebring met kennis en het sinoniem geword van Godskennis. 
Andersyds weer het dit ook die etiese inhoud behou. In Justinus staan evoejieía 
en bixaioovvrj (geregtigheid) dikwels naasmekaar (Dial. 4.45, 46, 47, 52 ens.). 
Dit is ook met ander deugde verbind en uiteindelik met weldadigheid en Christe- 
like barmhartigheid.

(6.6) évojarj xai éyxazaQiOpfiori avrovc; rw áyíw avzov noipvíw: Die woord êvóco 
is in die Klementynse liturgie belangrik. Dit kom nog vier maal verder voor: 
6.13; 8.2; 9.3; 15.3 en beteken “een maak met”, “verenig”. Dit druk dus in- 
skakeling in die gemeente uit. Hoewel dit geen Nuwe-Testamentiese woord is 
nie, kom dit verskeie kere in die patristiek voor. Basilius, ep. 28.3; MPG 32, 
col. 309 onder andere sê dat “ons verenig word deur die band van liefde”.

77 I). Kaufmann-Buhler. RAC 4, p. 986vlg.; W. Foerster, ThWb 7, pp. 175-184.
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Ook die latere liturgie het dit behou (Lit. Jac., Antoniadis, op. cit., p. 289: 
í'va . . .  êvwiJwpev áXh)Xoi<; ta> rrjg eiqt)vt]c; xa l zfjg áyámjt; ovvSéopw).
êyxazaQidpéw beteken “te reken tot of te tel onder’’. In die Nuwe Testament 
is dit nie bekend nie. Slegs xaxaQiêpéw met dieselfde betekenis staan in Hand 
1.17. Vergelyk hier Cyr. Hier., Cat. 1.2; nQooeldéze ei; zi)v pvozixijv oÓQáiytSa 
ovyxazaQiêprjze xfj áyía xai Xoyixfj zov X qiozov noipvf}. Die woord noipvíov 
(kudde) kom natuurlik dikwels in die Nuwe Testament voor as beeld van die 
eskatologiese Godsvolk en in die Johannes-evangelie staan dit in die plek van 
die ontbrekende êxxhjoía.

(6.6) xazaijuboa; avzoix; zov Xovzqov zzj; naAiyyeveoiag: Die werkwoord xaxafiów 
met genitief, wat beteken “waardig ag” of “waardig maak”, kom minstens elf 
keer in die liturgie voor. Dit impliseer menslike onwaardigheid wat deur God 
self verander word.
Die bede is dan hier dat die kategumene waardig gemaak word aan die doop, 
wat met Tit 3.5 beskryf word as ’n bad van die wedergeboorte (Áovtqóv  zfj<; 
xaAiyyeveoíag). Die doop word dan ook beskryf as “’n kleed van onsterflik- 
heid”. ëvSvpa zfj; á<f>ftaQoia;: zó ëvSvpa is ’n kleed. Die uitdrukking kom slegs 
hier voor in die liturgie.
As ’n beskrywing van die doop is dit nie in die Nuwe Testament bekend nie. 
Dit word in eskatologiese verband gebruik in 1 Kor 15.53-54.

(6.6) By skrywers soos Irenaeus, Clemens van Alexandrië en andere word die doop 
meermale so beskrywe. Cyrillus van Jerusalem noem die doop in sy Prokatege- 
se na/.iyyeveaía xpvxf;, “wedergeboorte van die gees’ en ’n t'vSvpa <f>wzei- 
vov, ’n “ligtende kleed”. Dan vermaan hy elders: “Dra die kleed van onster- 
tlikheid in goeie werke" (Cyr. Hier., Cat. 15.16; MPG 33, col. 907). Gregorius 
van Nazianse Orat. 40.4; MPG 36, col. 631 som die benaminge vir die doop 
op as ’n gawe, as charisma, doop (fianxíopa), salwing, verligting, kleed van 
onsterflikheid, bad van die wedergeboorte, seël en alles wat kosbaar is.
In die Griekse teologie van die vierde eeu was dit die opvatting dat die doop 
naas vergewing van sondes ook ’n nuwe lewe en onsterflikheid, deur die wer- 
king van die Heilige Gees meebring. Dit sluit aan daarby dat die “kleed van 
onsterflikheid” hier ook omskryf word as een van die “ware lewe” (zfj<; ovzwc; 
íco?J;).

(6.6) Qvorjzai Sé avzov; ánó náorfi áoefieía;: Die werkwoord óvopai1* beteken “be- 
skut”, “beskerm”, “red” en “bevry”. Dit is ook weer ’n besondere Septuaginta- 
woord. In die betekenis “red” of “bevry” kom dit telkens weer voor in die Psalms 
(Ps 6.5; 7.2; 16.13 en talryke ander plekke). ’n Moontlike Ou-Testamentiese 
parallel met hierdie bede van die liturgie is Ps 16.13: qvooi zfjv xpvypv pov

78 W. Kasch, ThWb 6, pp. 999-1004.
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ánó áoefiovt;, “red my siel van die goddelose” (maar nie “van goddeloos- 
heid” áoeJflda; nie). Die tweede moontlikheid is Is 59.20: rjijei 'évexev Huuv 
ó qvó/uevoq xal ánooxQÉipai áoEpeía; ánó ’laxtuj], wat in Rom 11.26 gesiteer 
word.
Die woord gvo/iai kom in die Nuwe Testament natuurlik ook voor in die be- 
kende bede van die Onse Vader, “verlos ons van die bose”. Septuaginta- 
taalgebruik, dog moontlik ook die Onse Vader, het dan meegewerk daartoe 
dat die doop hier beskryf word as ’n bevryding uit goddeloosheid.
Ook áaejkía kom veel meer in die Septuaginta voor as in die Nuwe Testament 
waar dit slegs ses maal gebruik word (Rom 1.18; 11.26; 2 Tim 2.16; Tit 2.12; 
Jud 15 en 18). Daarenteen staan dit in sowat agt-en-sestig plekke net in die 
kanonieke boeke van die Septuaginta. Dit beteken goddeloosheid, iets wat teen 
Gods wil en wet gepleeg word.

(6.6) /ufj Su> rónov tw áXXoTQÍui xar’ avtcijv: God word gevra dat Hy geen plek of 
geleentheid gee vir die “vyand” teen hulle nie. Met die voorgaande in gedagte 
laat dit mens dink aan die volgende bede van die Onse Vader: Lei ons nie 
in versoeking nie. ó tóno<; is ’n plek, woonplek of stad. Dit kom egter ook voor 
in die betekenis “geleentheid” of “aanleiding”.79 Latyn ken ook so ’n beteke- 
nis van die woord locus. Dit kan “plek” beteken, dog ook “geleentheid” of 
“aanleiding”, byvoorbeeld locus peccandi Terent., Andria 233. Op hierdie wy- 
se kry ’n mens dan die uitdrukkings rónov Xapfiáva> “ek neem my kans waar” 
en rónov SíScupi “ek gee ’n geleentheid of aanleiding”. In die Septuaginta kry 
’n mens dikwels die uitdrukking “plek gee aan” in hierdie betekenis (veral in 
Sir 4.5; 13.22; 19.17; 38.12).
In die Nuwe Testament vind ’n mens die uitdrukking in Rom 12.19 en Ef 4.27 
(Julle moet aan die duiwel geen plek of vatkans gee nie).

(6.6) áXXóTQiog (adj.) is “wat aan ’n ander behoort”, “vreemd” en ook “vyandig”. 
ó áXXóToio; is daarom “’n vyand”. In dié liturgie kom dit, behalwe hier, nog 
voor in 7.2; 7.8; 12.47 en 15.8. In al hierdie gevalle word met “die vyand” 
die duiwel bedoel. In Matt 13.24vlg. en Luk 10.19 word die duiwel ook “die 
vyand” genoem maar dan word die woord êxdgói; gebruik. 1 Pet 5.8 noem 
die duiwel die teëstander ávuSixóg. Justinus praat van die demone as “vyandi- 
ge geeste” (Dial. 30.2; Goodspeed, op. cit., p. 124). Chrysostomus verklaar 
dit op ’n interessante wyse (Chrys., Horn. 2 in 2 Cor.): Die vyand word ó Siájio- 
Xoq genoem, omdat hy God aanstig of belaster teen die mense, die mense teen 
God en uiteindelik ons mense teen mekaar.
xadaQÍor/ Së avTovg x t X: Vergelyk 2 Kor 7.1 waarvan hierdie sinsnede ’n aan- 
haling is.

79 H. Kóster, ThWb 8, p. 189.
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(6.6) évoixi)arj év avToh; xtA kom uit 2 Kor 6.16 wat weer n situat is uit Lev 26.11, 
“God sal wandel onder sy volk”. Dit word hier egter verbind met Christus. I)ie 
hede is dat God by hulle teenwoordig sal wees “deur sy Gesalfde”.
evAoyi]arj tá? EÍoó&ovg avTcov xai tóq é^óSov;: Die “ingange ’ en uitgange 
hennner aan Ps 120.8. Dit word ook in 15.8 gebid om die bewaring van die 
ingange en die uitgange en dan is dit nader aan die Psalm. Hier word gebid 
om “seën” oor die ingange en uitgange.

(6.6) evAoyéw:*0 Die woord verkry sy betekenis vir ’n groot gedeelte uit die Hebreeus. 
In gewone Grieks beteken dit om van iemand “mooi” of goed te praat en dus 
om te loof, te prys en te roem. In die Jodedom het die begrip “seën” gegroei. 
Met bepaalde handelinge is heil, krag en lewe aan persone oorgedra. In die 
kultus het die volk keer op keer die seën ontvang. Dit gaan terug op die Aáro- 
nitiese seën Num 6.22-26 wat ’n vaste formule geword het. In die sinagoge 
is die priesterlike seën voortgesit.
Hiemaas egter, is in die Septuaginta die woord evAoyéco ook gebmik in al die 
formules wat begin met 'n lofprysing van God. Dic Hebreeuse baruk is weerge- 
gee met evAoyrjTo?. Sulke loifrrysinge of berakoth het veelvuldig in die Joodse 
erediens voorgekom. Die Nuwe Testament het die gebmik oorgeneem sodat 
evAoyéw die twee betekenisse behou het, naamlik “seën” en “loof of prys”. 
Albei hierdie betekenisse is ook in die liturgie te vind. In die onderhawige be- 
de is dit duidelik “seën”. Dit kom egter nog verder voor in 7.3; 7.6; 8.5 en 
ander plekke waarin die konteks telkens die betekenis moet bepaal.

(6.6) xaTEvdvvrj avToïg rá nooxeífieva xtA: Die werkwoord xaTevúvvoj beteken om 
reguit te maak of te lei. In Ps 89.17 word gebid dat God die werke van ons 
hande bevestig. Die Grieks gebruik hier xarevêvvov, “maak reguit”. Die litur- 
gie het egter nie “die werke van hulle hande nie” maar ra nQoxeífxeva. Die 
werkwoord nooxeífuu beteken om “iets voor iemand te sit” of “’n voorstel te 
maak”. Hier beteken die uitdmkking dus voorgenome take of beplande wer- 
ke. Elders in die liturgie (12.39; 13.10) het dit betrekking op die eucharistiese 
gawes en hier op voomemens. Vir “nuttig” sien nota by 6.5.

6.7 etl éx.TEvájQ vnEQ avTojv íxETEvoojfjLEv xtA'. Die dringende smeking van die ge- 
meente (íxetevoi) is nou dat die kategumene vryspraak of vergewing (á<t>eou;) 
mag verkry van sondes (nAiffineATifLáTajv). Die woord nAijfifLeArjfia vir sonde 
is buitengewoon. Dit kom verder ook nog in 6.8 en in 15.2 voor. nArjfifieAeía 
is eintlik ’n musiekterm (nAijfLfLeArii; is “van die wysie af ’ of “vals”). Isocrates 
89D gebmik dit vir “onregverdige wins”; Aeschines gebmik die sinoniem 
nAiffifiéAiffia (68.35) vir “’n oortreding teen die gode”.
In die Septuaginta vind 'n mens nAiffifieAeía dikwels vir “sonde” “oortreding” 
(2 Esdr 10.19; ler 2.5; Dan 9.7). Die Nuwe Testament ken die gebruik van

80 H. W. Beyer, ThWb 2, p. 751vlg.
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die woord nie. In die patristiese literatuur is dit egter ook ’n sinoniem vir 
napajixwfm (bv. 1 Clem. 60.1). Die sinoniem nXrineXXrifia het in die latere 
Griekse liturgie behoue gebly.

(6.7) Siá rfjq fivfiaeajq: Die vergewing van sondes kom “deur die fivfiaiq” (inwyding). 
Dit is natuurlik ’n verdere term vir die doop. Dit word op dié wyse nog verder 
in 6.13 en 15.5 gebruik. Die woord as sodanig is afkomstig uit die misterie- 
godsdienste waar dit “inwyding” in die geheimenisse van Demeter te Eleusis 
en ook die van Dionisius of Isis beteken. Die werkwoord fivéuj wat hiermee 
saamhang, kom in die liturgie in 8.2 en 8.5 voor in verband met die doop. 
Vergelyk 3 Mac 2.30: év zoh; xaxá rá; teXéra; fie/Ltvrifiévoi<; ávamoêQeoáai. 
Albei hierdie woorde ontbreek in die Nuwe Testament. Hulle is egter albei oor- 
geneem in die vroeg-Christelike literatuur om daarmee die doop as ’n “nuwe 
begin” voor te stel.
Dit is opmerklik dat die latere liturgieë nie hierdie woorde oorgeneem het van 
die Klementynse nie. Dit is moontlik juis toe te skryf aan die assosiasie van 
die woorde met die heidense godsdiens, wat hulle minder aanvaarbaar gemaak 
het in latere tye.

(6.7) áftcuêujoi uov áyuov fivotriQÍojv: Die woord tó fivotfigiov81 beteken basies “dit 
waaroor geswyg moet word”, “’n geheim”. Dit het die benaming geword vir 
die talryke misteriekultusse wat bestaan het vanaf die sewende eeu vC tot in 
die vierde eeu nC. In die misteriegodsdienste is die lotgevalle van ’n godheid 
in ’n kultiese drama deur ’n groep “ingewydes” voorgestel. Van die belangrik- 
ste bronne hiervoor is vir die oudstes die Eleusiniese, die Homeriese Himne 
oor Demeter, en vir die jongere Isismisteries Plutarchus se de Iside et Osiride. 
Die wat aan die misteriehandelinge wou deelneem, moes ’n inwyding onder- 
gaan. Hulle is fivotai genoem en heil is aan hulle belowe. Die heilige geheim 
van die misteriehandelinge was juis die ingewyde verbinding tussen die lyden- 
de godheid en sy inwydelinge.
Die woord is reeds in die Septuaginta gebruik (in Dan 2.18.19.27.28 ens.). 
Daar is dit die woord vir ’n geheim, die dieperliggende waarheid in die droom 
van Daniel. Vergelyk ook Dan 4.6. In die Nuwe Testament kom dit voor in 
die gelykenis van die saaier en sy verklaring (Matt 13.11 en Luk 8.10): die “miste- 
rie” of die “heilsgeheim” van die Koninkryk van God.
In die Pauliniese en deutero-Pauliniese briewe kry die begrip fivotf/iov ’n vaste 
verband met die Christus-kerugma. Om Christus as die Gekruisigde te verkon- 
dig, is dieselfde as om die “misterie” van God te predik: 1 Kor 2.1.
Ook reeds hier in die Bybel is die term uit die wêreld rondom die Christendom 
oorgeneem en met ’n totaal nuwe inhoud gevul. By die Apostoliese Vaders 
is die woord ook enkele kere te lees. Ignatius, Magn. 9.1 noem die dood en

81 G. Bomkamm, ThWb 4, pp. 809^834.
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opstanding van Christus ’n fivarrjQtov. In Trall. 2.3 word die diakens btáxovot 
zwv fivcnrjQtatv 'Irjoov Xgtorov genoeni. Aangesien hy hier na die tafelbedie- 
ning deur die diakens verwys, kan ’n mens ’n verband met die sakramente 
vermoed.
Sedert die vroeë apologetiek het die term groeiende betekenis gekry en in die 
konfrontasie met die misteriegodsdienste al hoe meer ’n teologiese en liturgie- 
se sentrale begrip geword. Dit is nog vir die heidense misteriekultusse gebruik, 
dog ook in Christelike verband het dit die betekenis gekry van die “heilsgehei- 
me”, die “heilsfeite” van die dood en opstanding van Christus (Just., 1 Apol. 
13; Dial. 74.91).
Tweedens het dit die woord geword vir die Ou-Testamentiese figure en gebeur- 
tenisse waarin verborge heenwysinge na Christus gesien is. Dit het uiteindelik 
die vaste benaming geword vir die sakramente. Die Latynse weergawe daarvan 
was sacramentum. Reeds Justinus (1 Apol. 66) en Tertullianus (Praescr. haer. 
40 en De bapt. 2) het die heidense misteries met die Christelike sakramente 
vergelyk. In die vierde eeu het die Christelike sakramentsbegrip sy beslag ge- 
kry en misterieterme soos hierbo genoem, het hulle weg in die taal van die 
vroeë Christene gevind. Hulle is telkens met ’n nuwe inhoud gevul.
Die verband tussen heilsfeite en sakramente kom ook daarin tot uitdrukking 
dat albei pvozr\Qta genoem word. In die onderhawige teks kan dit net sowel 
“heilsgeheime” wees waaraan die kategumene waardig gemaak moet word as 
aan die “sakramente”.
Die belang van die begrip is onder aandag gebring en beklemtoon deur Odo 
Casel,82 wat verbonde was aan die abdy Maria Laach en sy doktorale proefskrif 
geskryf het oor die eucharistieleer van Justinus die martelaar. In die sentrum 
van Casel se gedagtes staan die Christus-“misterie” wat deur die sakrament 
tot kultiese misterie gemaak word.

(6.7) xai Tfjg petá  rcDv áyiwv btapovfjg: Die betekenis van fj btapovfj is “duur”, “per- 
manensie” en in ’n meer konkrete sin “’n rusplek” of “verblyfplek”. Dit kan 
dus ook “verblyf by” en “verkeer met” beteken. Die uiteindelike bestemming 
van die kategumene is hulle plek saam met die “heiliges”. Die áyíot is hier 
gewoon die gelowiges soos in Ign., Sm ym. 1.2 en Just., Dial. 139.4.
Trouens, reeds in die Nuwe Testament is die gelowiges “die heiliges” genoem 
(Hand 20.32; Ef 1.18; Kol 1.12). Verkeer met die heiliges is dus ’n ander ma- 
nier om te praat van die gemeenskap van die gelowiges.

6.8 êyeÍQEode oi xariy/pvpévot: Die diaken roep nou die kategumene op om op 
te staan en self te bid. Hy gee kortliks aan wat die inhoud van hulle bede moet 
wees.

82 P. Viktor Wamach, Odo Casel OSB. Das christliche Opfermysterium, Graz 1969.
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rfjv eiqfjvrjv tov êeov xt 'a: Die eerste bede is vir die “vrede van God” (rfjv eiofjvrjv 
tov êeov). “Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan” kom natuurlik 
voor in Fil 4.7 terwyl in Kol 3.15 weer van “die vrede van Christus” gepraat word.
Die bede om “vrede” (natuuriik ook “heil”) is ook in die Joodse liturgie be- 
kend.83 In die Schemone Esreh, die agtien gebede, word gebid “gee ons u vre- 
de”. In die Birkath schalom word die vrede as die grootste seën beskou. Die 
agtien gebede eindig met die bede om vrede vir die volk Israel, gerig aan God, 
die soewereine Heer van alle vrede.
Hier is die vrede weer spesifiek bemiddel deur Jesus Christus. Waar uit die 
Jodedom oorgeneem is, is die begrippe ook met ’n nuwe inhoud gevul.

(6.8) eÍQijvixfjv tfjv r)/.iégav: Die adjektief eiorjvixóq kom verskeie kere voor in die 
Septuaginta Gen 34.21; 37.4; 42.11.19 ens. en dit beteken vredevol. Die kate- 
gumene moet bid vir ’n vredevolle lewensdag, wat vry is van sondes (ávafrágTrj- 
tov) gedurende hulle hele lewe. Die adjektief áva/iágTijTot; is te vind in 2 Mac 
8.4 in ’n bede om sondeloos te wees. In die Nuwe Testament kom dit slegs 
in Joh 8.7 voor waar die Afrikaanse vertaling dit weergee met “’n skoon gewe- 
te hê”.
XQioTiavá vjiwv ró téXrj “dat julle lewenseindes Christelik mag wees”; cf. Lit. 
Jac., Antoniadis, op. cit., p. 285. rá réXrj as “lewenseinde” vind ’n mens in 
Josephus waar réXoc, ê'xeiv beteken “dood wees”, “sterf’ (Ant. 17.185; Bell. 
7.155). oi réAo; éyovre; is “die dooies”.
Chrysostomus se teks van die bede het blykbaar gelui: tóv áyyeXov tfj; eigrivr]; 
airfjaare ... eigrjvixá vjj.lv návra rá ngoxeípeva. Hy kommentarieer (Chrys., 
Hom. 2.6 in ep. 2 ad Cor.; MPG 61, col. 403); Dit leer ons om vrede wat die 
band is van alle goeie dinge na te streef en om bevry te wees van stryd, oorlog 
en opstand, ... want die duiwel het geen sterker wapen as stryd, oorlog en 
opstand nie ... Vra dat die huidige dag en al die dae van julle lewe vredevol 
mag wees. Vra ook om ’n Christelike lewenseinde; dis die hoofsaak van alles.

(6.8) ïXeco xai evpevrj tóv deóv: Die woord 'iXeio (akkusatief van ïXew;) kom ook 
nog in 11.4 saam met evpevfj; (goedgesind) voor. In albei die gevalle is dit 
’n Godspredikaat. Dit is ’n Attiese vorm van ïXao; wat ’n predikaat van mense 
en gode uitgemaak het. Dit beteken “bly”, “vreugdevol” dog ook “vriendelik” 
en “genadig”. Plato, Leg. 712 B beskryf die “genadig stem” van die gode as 
een van die funksies van die kultus.
In die Septuaginta kom 'CXew; slegs as Godspredikaat voor (Exod 32.12: ïXeio; 
yevov éni Tfj xaxía tov Xaov aov, vergelyk nog Num 14.19.20; Deut 21.8; Am  
7.2). In die Nuwe Testament kom dit slegs twee keer voor. Heb 8.12 waarin 
dit ook op God betrekking het, is ’n sitaat uit Ier 38.34. Vergelyk ook Matt 
16.22. Vir ácjreoiv nXtjppeXrjpátcov sien nota by 6.7.

83 H. Halevy Donin, To pray as a Jew, New York 1980, p. 102; A. Z. Idelsohn, Jewish liturgy 
and its development, p. 108.
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(6.8) êavToix;... jiagáúeode: Aoristus imperatief meervoud van 7iaQaiíêrnuM bete- 
ken "daamaas stel”, “iets aan iemand voorlê” “aan die beskerming van iemand 
toe te vertrou”. Dit staan in die laaste betekenis in hierdie sin: “Vertrou julle- 
self toe aan ..." Dieselfde formule verskyn weer in 14.3. Dit gaan sekerlik te- 
mg op Ps 30.6: el; x£Í6aT aov naQadrjoo/iai tó nvevjua /iov. Dit is die aandge- 
bed van die vrome Jood waarmee ook Jesus Homself toevertrou aan die Vader 
(Luk 23.46). Vergelyk hier Justinus, 1 Apol. 49.5: tu> áyyevi'jzu) úe<X> Siá rov 
X qíotov éavTov; áveúpxav. Die formule is behou in die latere liturgieë: cf. 
Lit. Jac., Antoniadis, op. cit., p. 286: éavTov; xai á).Xi)Aov; xai náoav tí)v 
^wtjv X qiotu> tú> úeco naQaêúpeúa: laat ons onsself en mekaar en die hele 
lewe aan Christus, die God toevertrou.

(6.8) tu> póvw áyevvrjTcp êew: In 6.11 en 12.6 ens. kom póvo; weer voor in verband 
met God. In 14.3 staan dit in dieselfde formule: “laat ons onsself aan die enigste 
onverwekte God en sy Gesalfde toevertrou”. Dit is dieselfde kombinasie as in 
Justinus, 1 Apol. 49.5 waama hierbo verwys is. In 12.6 verskyn póvo; ook weer 
saam met áyevvrjxo;. In 6.11 staan dit saam met áXpúivo; (ware) en in 12.7 
word God “een in wese” póvo; tú> elvai genoem.
Die adjektief póvo; gee in die Septuaginta uitdrukking aan die enigheid van 
God. Dit verskyn in verskillende tekste, soos onder andere Deut 32.12, dog 
dit lyk of dit reeds ’n soort belydenisformule geword het in 4 Regn 19.15 en 
veral in Is 37.16 xvoie oaftaioú ó úeó; ’IoQarj). ó xathjgévo; éni rwv xegvjTtp 
ov úeó; póvo;: Here, Almagtige God van Israel, U wat op die gembs sit ... 
U alleen is God. Ook in Ps 85.10 vorm dit ’n deel van ’n vaste belydenis van 
die grootheid en enigheid van God.
Die feit dat póvo; reeds in die Septuaginta in belydeniskonteks verskyn, maak 
dit begryplik dat dit in die Nuwe Testament verskyn in liturgiese doksologieë 
soos Rom 16.27 en 1 Tim 1.17. Die belydenis van die enigste alleen heilige 
God verskyn ook in die lied van die martelare in Op 15.4. In die lig hiervan 
is dit nie vreemd om die term ook hier in ’n liturgiese konteks te vind nie.
Dit kom ook voor in die doopbelydenis van CA 7.41: “ek glo en ek is gedoop 
in een onverwekte, enigste ware God” (xai morevw xai (lanríléopai ei; ëva 
áyewriTov póvov áJrjúívov úeóv; MPG 1, col. 1841B). Die Sirmiese formule 
(Lietzmann, op. cit., p. 31) en ook die van Nice bevat ook nog hierdie ou bely- 
denis. Vergelyk ook die kommentaar op 12.6, p. 148.
Gedurende die Ariaanse twiste het die Ariane die formule “enigste onverwekte 
God” gebmik om die verskil tussen God en Christus te leer.

(6.8) xXívare xai evXoyeïoúe: Die woord xXívw kan beteken om ’n liggaamsbuiging, 
’n kniebuiging te maak of om te kniel, dog hier beteken dit eenvoudig om “die 
hoof te buig”. Vergelyk 6.10.
K vqíe éXérjoov: Vergelyk die nota by 6.4. Dit is veral die kinders rá naiSía
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wat hierdie “Heer, ontferm U” moet uitroep. Dit stem ooreen met die uitspraak 
in die Perigrinatio Aetheriae, 24 gesiteer in 6.4.
xai jtQÓ návxwv rá naibía: Vergelyk die nota by 6.4. Dit kan al die aanwesige 
kinders aandui (vgl. Chrys., Hom. 72 in Matth.) of die koorseuns.

6.10 KXivóvzwv 8ë avxojv rág xai>a).ág: Hier blyk dat met y.Xívo> in 6.8 bedoel word 
dat die kategumene slegs die hoofde moet buig.
Vir xeiQorovéoj vergelyk die aantekening by 5.11. Die biskop strek die hande 
uit om die kategumene te seën.

6.11 Die seënbede van die biskop vir die kategumene
Vergelyk hier ook 7.5; 8.5; 9.8; 15.7.
’O êeóg ó navToxoáTojo: In klassieke Grieks is ó navtoxoá tcuo85 gebruik as 
epitheton vir Hermes. In die Ou Testament het dit soms gedien as vertaling 
vir Sebaoth, Heer van die leërskare. Dit is byvoorbeeld die geval in 2 fíegn 
5.10. In die Nuwe Testament vind ’n mens dit in 2 Kor 6.18 en verder in Op 
1.8; 4.8. ens. In Op 4.8 staan dit in die Bybelse Trishagion en daarmee het 
dit vroeg reeds liturgiese belang gekry. In die Nuwe Testament het die term, 
wat ’n mens dus kan vertaal met Almagtig, nie spesiaal betrekking gehad op 
die skepping soos in die Ou Testament en later in die simbole nie.
In Justinus, Dial. 16.4; Goodspeed, op. cit., p. 109 is daar ’n vaste verband 
tussen Almagtige en Skepper (navroxQáiojo xai noir\Tr\g rá>v óXu>v). Theophilus, 
adAutol. 1.4 is meer filosofies. Hy verklaar dat die term beteken dat God alles 
beheers en omvat. In die simbole, byvoorbeeld reeds die van Caesarea en 
Jerusalem, is dit ook met die skeppingsmag van God verbind (H. Lietzmann, 
KT  17/18, p. 18vlg.).

(6.11) ó áyévvr\Tog xai ánoóoirog: Vir áyívvr\Tog sien nota by 6.8. ánoóotTog kom 
verder voor in 15.7. Dit beteken “ontoeganklik”. In die Nuwe Testament is 
die adjektief te vind in 1 Tim 6.16 waar gesê word dat God in ’n ontoeganklike 
lig woon (ct>á>g olxwv ángóoiTov). Moontlik het die verhaal van Moses op Sinai 
meegewerk tot die voorstelling. Philo, de vita Mosis, het dit daarop betrek. 
In klassieke Grieks is dit meermale gebruik vir ontoeganklike en onbegaanba- 
re berge.
Hier in die liturgie word God self ontoeganklik genoem. In die oggendgebed 
in C.4 7.47; MPG 1, col. 1056 word spesifiek gesê: So&Xoyovpev oe tóv óvto 
êebv, áyévvrjTov, 'éva, ánoóoiTov, góvov. Dit is deel van die Christelike lof- 
prysing en belydenis om God ontoeganklik te noem. Met die latere spekulasies 
oor die kenbaarheid van God, het dit in die liturgie niks te doen nie.

85 W. Michaelis, ThWb 3, p. 915vlg.
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(6.11) Die aanhef van die sin is ook weer belydenis en lofprysing ineen. Wanneer 
Athanasius later (c Arian. 1.63; MPG 26, col. 144A) God ontoeganklik vir sterf- 
like mense noem, is dit gerig teen die Ariaanse beklemtoning van die kenbaar- 
heid van God (vgl. die inleiding 1.6.1).
6 TiaxrjQ: Van die veertien plekke waar nax-qq in die Klementynse liturgie voor- 
kom, het twaalf betrekking op God, die Vader. Dit staan eerstens in die trinita- 
riese groet (5.11) wat gewoon by 2 Kor 13.13 aansluit. Verder kom dit voor 
in die doksologieë (7.8; 12.50; 13.13). In die belydenisagtige 12.34 word gesê 
dat Christus aan die regterhand van sy God en Vader sit. Hiermee kan nog 
12.36 en 12.30 vergelyk word. Verder kom dit ook voor in die gebedsaanroe- 
pinge. Dieselfde uitdrukking, “God en Vader van u enigste Seun”, verskyn weer 
in 12.8. In 13.10 is dit God en Vader van sy heilige naïc, (dienaar) en so ook 
in 15.2.
Die aanspreekvorm Vader86 vir God gaan terug op die Ou Testament. Tekste 
soos Ps 88.27 ... PlaxriQ juov e! ov was deurslaggewend in die ontwikkeling. 
In 1 Par 29.10 bid Dawid: xvqië, ó ’IogarjÁ, ó naxfjg rjjxcóv (Here, God 
van Israel, ons Vader). In die eerste en tweede eeu het hierdie aanspreekvorm 
vir God toegeneem. In Sirach, bv. 23.1.4 ens., kom dit vryelik voor.
In die sinagoge was die aanspreekvorm “ons Vader, ons Koning” ’n vaste litur- 
giese uitdrukking en “Vader in die hemel” was ’n veelgebruikte Godsbenaming. 
Die Onse Vader sluit hierby aan asook die gebedsroep Abba (Vader) waarvan 
Paulus melding maak in Rom 8.15 en Gal 4.6. Volgens Jeremias kom die aan- 
spreekvorm God as Vader twee-en-veertig maal by Paulus voor in liturgiese 
formules en nie in teologiese uitsprake nie. Dit kom voor in seënwense, be- 
groetinge, briefafsluitinge en gebede. In 1 Kor 8.6 dra die “een God en Vader” 
'n belydeniskarakter, dog dit het beslis ’n liturgiese konnotasie.
Die uitdrukking kom voor in die Didache (7.1.2) in verband met die doop: doop 
in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. In 8.2 kom dit voor in ’n 
verwysing na die Onse Vader en in 9.3 staan die “ons dank U, Vader”, in die 
ver-Christelike Joodse tafelgebed by die eucharistie. In Mart. Polyc. 14.1 word 
God in ’n gebed aangespreek: Kvgie ó deÓQ ó navxoxQáxioQ ó xov áyanrjxov 
xai evXoyijxov naióÓQ oov ’lrjoov X qioxov naxýQ en dit bied ’n besondere pa- 
rallel met die gebruik in die Klementynse liturgie.
Vergelyk verder vir die aanspreekvorm en benaming God as Vader Just., 1 Apol. 
12.9; Goodspeed op. cit., p. 33; ibid., 32.10; p. 48. Irenaeus, Adv. Haer. 1.10.1 
sê dat hy die belydenis van geloof in een God, die Almagtige Vader van die 
apostels en hulle leerlinge ontvang het.
So het dit dan ook in die vroeë simbole verskyn. Dit staan reeds in die Symbo- 
lum Romanum (Lietzmann, op. cit., p. 10); die van Caesarea (ibid., p. 18); van 
Jerusalem (ibid., p. 19) en byna in alle ander. Ook hier is die verband duidelik

86 G. Schrenk, ThWb 5, pp. 946-959; 974-1024; H. J. Kraus, RGG 6, p. 1234vlg.; J. Jeremias, 
ibid., p. 1235.
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wat vroeg reeds bestaan het tussen liturgie en belydenis. Hierdie is een van 
die besondere benaminge wat sy wortels in die Ou-Testamentiese en ook vroeg- 
Christelike gebedspraktyk het en vandaar oorgegaan het na die belydenis. Dit 
is daarom ook nie vreemd om die term “God, die Vader” prominent in die 
liturgie aan te tref nie.

(6.11) tov  /uovoyevov; viov oov: Die woord /novoyevri;S7 beteken “enigste” of “een 
en enigste” kind. Dit kan in betekenis ’n ekwivalent wees vir “geliefde” of ook 
“unieke”. Die term word in die Johannes-evangelie (1.14.18; 3.16.18) en in 
1 Joh 4.9 gebruik om die verhouding tussen God en Christus uit te druk. Reeds 
gedurende die Monargiaanse twiste het die dinamiese en modalistiese groepe 
elkeen die woord in eie sin geïnterpreteer. Die Ariane het dit later weer ge- 
bruik om die geskapenheid van Christus te probeer bewys. In die Apostoliese 
Vaders is die term skaars, maar dit staan nietemin in ’n gebedskonteks in Mart. 
Polyc. 20.2 en verder gebruik Chrysostomus die gebedsuitroep <u yovoyevê; 
zov úeov na ï (Chrys., Hom. 23.7 in Matth.).
Justinus (Dial. 105.1; Goodspeed, op. cit., p. 221) verklaar die term: Christus 
is ó povoyevý; omdat Hy as Logos en krag as eie seun gebore is vir die Vader 
van die Heelal. Ook Aristides (Apol. 15.2; ibid., p. 20) gebruik die term in ’n 
trinitariese verband. In die liturgie verskyn dit ook in die Anafora van Serapion 
(Lietzmann, KT  61, p. 30: á^iov xai Síxaióv êouv oê tóv  . . .  naTéga tov 
povoyevov; ’lyoov Xoiorov ... So^oXoyeïv).
Die liturgie het ’n besondere voorliefde vir die term (verder nog in 7.8; 11.6; 
12.7; 12.8; 12.30) maar dit maak daarvan nog geen Ariaanse geskrif nie. 
Dit is immers ook gewoonweg oorgeneem in die latere liturgieë (Lit. Jac., 
Antoniadis, op. cit.. p. 279; 284; 287 ens.; Lit. Marc., ibid.. p. 318; 324; 326 
ens.; Lit. Chrys., ibid., p. 32; 33; 38).
In die simbole het die benaming vroeg alreeds ’n plek gevind. In die Symbo- 
lum Romanum kom dit ook reeds voor (Lietzmann, op. cit., p. 10). Ook in 
die simbool in CA 7.41; MPG 1, col. 1041 kom dit voor.

(6.11) ó d e ó ;  to v  n a g a x X ý T o v :  Die uitdrukking kom slegs hier in die liturgie voor. 
Trouens, ook die woord nagaxXýTo;™ verskyn slegs hier. Dit beteken natuur- 
lik “voorspraak”, “advokaat”, dog ook “bystand”, “helper” en “trooster”. Die 87 88

87 F. Biichsel, ThWb 4, p. 747vlg.; Cullmann, op. cit.. p. 298vlg.; R. Gyllenberg, RCC 2, p. 
376vlg.; K. Holl, Zur Auslegung des 2 Artikels des sog. apostolischen Glaubensbekentnis- 
ses, Gesammelte Aufsátze zur Kirchengeschichte 2. DerOsten, Tiibingen, 1928, pp. 115-122; 
Kattenbusch, op. cit. 2, p. 581vlg.; J. N. D. Kelly, Early Christian creeds, London 1976, 
p. 118; T. E. Pollard, Johannine Christology and the early church, Cambridge 1970, pas- 
sim en veral p. 212vlg.; R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte 2, Erlangen 1920, 
p. 215vlg.; L. Sabourin, Les noms et les titres de Jésus, Bruges, Paris, p. 205vlg.; R. Rossi- 
ni, II primogenito in S. Cirillo allessandrino, Studia Patavina 12, 1965, pp. 32-64.

88 J. Behm, ThWb 5, p. 798vlg.
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uitdrukking “God van die Parakleet” is verder onbekend. Die liturgie praat 
van God soms as “die God van sy Christus” en op dieselfde wyse kan dit ook 
hier staan, as die God van die Parakleet bedoelende die Heilige Gees. Dit mag 
egter ook betrekking hê op Christus. Origenes immers Princ. 2.7.4; MPG 11, 
col. 218C sê dat die Parakleet by die Vader, die Seun van God is, wat bid vir 
die bidders.
Die moontiikheid is egter groter dat dit hier gaan om die Heilige Gees. Die 
Heilige Gees staan in die Nuwe Testament (Johannes-evangelie) naas Christus 
(1 Joh 2.1) bekend as die Parakleet. In die simbole word die Heilige Gees meer- 
male so genoem. Vergelyk die simbool van Jerusalem (Lietzmann, op. cit., p. 
19), die derde formule van die sinode van Antiochië (ibid., p. 31), die Sirmiese 
formule (ibid., p. 32) en die van Nice (ibid.. p. 33). Die doopbelydenis in CA 
7.41 het /Jajm'ío/íaí xai et? tó nvevpa tó ayiov, rovteou róv nagaxXrjTov.

(6.11) ó tíov oXcov xvgiog: tó ó'Aov beteken die heelal (Plat., Gorg. 508A; Lys. 214B) 
en so ook rá oXa in Xen., Cyr. 8.7.22. In die Griekse wêreld is Zeus soms 
ó návtcuv xvgioQ genoem (Pind., Isthm. 5.53).89
Die gedagte dat God die absolute Heer is oor die wêreld en sy verloop, kom 
veral voor in die Jodedom. Dit is gegrond op die idee van God as die Skepper 
van alle dinge. In die Berakoth van die Schema word God ook aangespreek 
as koning van die heelal (Birkath Jozer en Birkath Maariv).90 In die patristiese 
literatuur word God ook so genoem. Justinus praat van die Skepper as tóv 
noiytfjv txúv o/ .ojv deáv (Dial. 7.3).
Die uitdrukking xvoioc, t w v  o/.wv (Heer van die heelal) kom net so voor in 
Clem. Alex.. Paed. 2.3.38; CGS, p. 179. Vergelvk in die simbole Formule 1 
van Antiochië tóv tcov oXwv deóv (Lietzmann, op. cit. p. 27).
Die sinsnede beëindig die eerste lofprysende belydende deel van die gebed en 
vermeld dan byna anamneties, dog ook nog loíprysend, ’n Godsdaad in die 
geskiedenis. Deur “sy Christus” het God die leerlinge of dissipels (paúfjrai) 
aangestel as leermeesters (SiSaoxáXoi) in godvrugtigheid.
ngó$ páúrjOLv rij? evoeíleíag: páúrjoig is verkryging van kennis, of ook kennis 
self; dit beteken egter ook onderrig of instruksie. Oor evoejieía vergelyk nota 
by 6.6. In die hele sinsnede lê moontlik ’n sinspeling op Matt 28.19.20 
(nogevúévreg ... paúrjtevoare návxa xá ëúvrj ... SiSáoxovreg avtovg xrjgetv 
návra ooa évezeiXáprjv vyiv). Die kategumenaat gaan dan volgens die liturgie 
terug op die leeropdrag wat God deur Christus aan die dissipels gegee het. 
Na die anamnetiese invoeging volg die epikletiese seksie van die gebed waarin 
tot God gebid word vir die welstand van die kategumene.

6.12 avxóg xai vi'v ëntSe: xai vvv kom nog verder in die liturgie voor in 8.5; 11.3. 
Dis Ou-Testamentiese gebedstyl. In die Ou Testament kom xai vvv “en nou”

89 W. Foerster, ThWb 3, p. 1046.
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(Hebreeus, w ’atta) meermale voor in gebede en dui ’n oorgang, meesal van 
’n anamnetiese na ’n epikletiese seksie in die gebed aan. In die “modelgebed” 
van die sinagoge (2 Esdr 19.6-36) het ’n mens dieselfde algemene vorm. Na 
’n kort belydende en lofprysende aanspreekvorm volg ’n lang anamnetiese ge- 
deelte (6b—31), wat toegespits is op die wonderdade van God in die geskiede- 
nis vanaf die skepping. Eers in v. 32 volg die aanroepende bidgedeelte en dit 
begin met xal vvv. Vergelyk Ion 4.3 en die gebed van Dawid 1 Par 29.13; 
en veral 3 Mac 6.12: av bt: ó Jiáaav áÁxfjv, xai bvvacneíav e-/_ojv ánáaav aio'jvie, 
vvv ëmbe'. êkerjoov rj/aaq.
Ook in die Nuwe Testament vind ’n mens hierdie stylvorm in die gebed van 
die gelowiges in Hand 4.24vlg. Hierdie gebed begin met ’n anamnetiese lofpry- 
sing van God wat hemel en aarde geskep het. Dit verwys terug na die lydens- 
geskiedenis van Jesus en gaan dan in v. 29 voort xai rá vvv, xvgte ëmbe êni 
ráq áneílaq (en nou Here, sien neer op die dreigemente ...). Die liturgie begin 
die epikletiese deel van sy seënbede vir die kategumene ook met xai vvv ëmbe 
éni rovg bovXovq aov, net soos Hand 4.29.
ëmbe is aoristus imperatief van ê<fjopáo>. Die werkwoord kom meermale in die 
Septuaginta voor. Slegs met akkusatief: Ps 112.6; 137.6 ens. In Ps 89.16 by- 
voorbeeld staan Ibé êni zoix; bovlovq aov met dieselfde betekenis, “sien neer 
op”, “slaan ag op”.
Die werkwoord êípooáaj beteken ook alreeds in klassieke Grieks (Aesch., Suppl. 
1031; Sept. 485) om “te waak oor” of “neer te sien op”. In die patristiese lite- 
ratuur word die woord meermale gebruik vir God wat “waak oor” of “let op” 
alle dinge, onder andere Just., Dial. 127.2; Goodspeed, op. cit., p. 248.

(6.12) rovg bovXovg aov: Die woord ó bovXog, dienaar of slaaf, kom slegs hier in die 
iiturgie voor.
tovq xa T T jxo vp évo vq  ró e v a y y é X io v  tov X qlotov aov: xotr jxo v fiévo i  is passie- 
we partisipium van xaTtjxéw “die wat onderrig is” “wat kategese ontvang”. Die 
akkusatief na hierdie passief is dieselfde as in Gal 6.6 xa T rjxo vp év o g  tóv X óyov  
wat in die Afrikaanse vertaling lui: Iemand wat onderrig ontvang het in die 
woord van God. Hier is dit dan “wat onderrig is in die evangelie van sy Gesalfde”.
tó evayyéXiov tov X qlotov aov kom ook voor in 6.5 waar gebid word dat die 
evangelie van sy Gesalfde aan hulle openbaar word.
noóq tó eibévai ae xai noietv tó êéXrj/iá aov: eibévai is aoristus infinitief van 
die werkwoord eïbw wat beteken om te sien of waar te neem. Die aoristus 
oiba beteken gewoonlik om te ken of te weet. In die Septuaginta kom die uit- 
drukking God te ken of nie te ken nie voor in Is 5.13; 26.13; Ier 24.7; en Iob 
36.12. In die Nuwe Testament kom dit voor in Gal 4.8 en Tit 1.16. Vergelyk 
nog Just., 1 Apol. 12.7; Dial. 3.6.

(6.12) bóq avToïc, xagbiav xaivrjv x t X: Vergelyk vir die geheel Ps 50.12 xagbíav
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xaiïagáv xríoov év é/uoí 6 t')t óq, xai Jivevfxa evi)ê<; éyxaívioov év xoïq éyxáxoit; 
fiov. Die woord éyxáxa beteken “binnegoed”, “binneste”.
év xagStg nXijgei xai 1pi'xfj é)eXovorf. Vergelyk hier 2 Mac 1.3 "gee aan ons 
almal 'n hart om Hom te vereer en sy begeertes uit te voer met ’n volkome 
hart en gewillige gees”. Die liturgie vra dat die kategumene met hulle “hele 
hart" (hartgrondig) en "gewillige gees” Gods wil sal uitvoer.

6.13 xaxaf/íwoov avrovq xfj; áyía; /uvijoeujt; xxX: Oor xaxai/tów sien nota by 6.6, 
oor fivfjott; by 6.7 en oor évóai by 6.6. Vergelyk 9.3 waar noífivx] (kudde) ge- 
bruik word vir die kerk. Hier word gebid dat die kategumene verenig mag word 
met God se heilige kerk. Die kerk is en bly God se kerk en is steeds heilig; 
vergelyk Inleiding 1.6.4.

(6.13) fiexóxov; noírjoov xwv úeíwv fivoxxjgíwv: Die woord /uéxoyo; is afgelei van die 
werkwoord gexéxw wat beteken om deel te hê aan. Die selfstandige naamwoord 
beteken dus iemand wat deel het aan, deelgenoot, makker of vriend. Dit is 
’n sinoniem van x o iv w v ó q .
In Os 4.17 is fiéxoxo; iemand wat gemeenskap het met die afgode. Vergelyk 
ook Ps 44.8; 118.63. Heb 3.14 beskryf die Christene as /uéxoxot xov Xgtoxov 
“deelgenote aan Christus”. In die liturgie staan dit nog in 8.2 “deelgenote word 
van die koninkryk” en in 9.5 “deelgenote aan die sakramente of misteries” 
net soos hier.
úeío; (slegs nog in 9.5) is “dit wat aan God behoort”. Die inkarnasie noem 
Clemens ’n úeíov /ivoxf/Qtov (Clem. Alex., Prot. 11). Dit beteken dan ’n “heils- 
geheim van God”. ’n Ander betekenis is heilig, soos hier: die heilige sakra- 
mente. So word die doop ’n úeíov /ivaxf/qtov in Serap., Euch. 20.1 en die eu- 
charistie ’n deía ávatpogá in Can. App. 3 genoem. Oor /ivoxf/Qtov sien die 
nota by 6.7.

(6.13) Stá ’lr/oov Xgtoxov xfj; élníbo? fj/iojv: Vir “Christus ons hoop” vergelyk 1 Tim
1.1 en Kol 1.27. Dieselfde uitdrukking kom nog weer voor in 12.42.
Stá ’lr/oov X qloxov (bía met genitief) kom in totaal agt-en-dertig keer voor in 
die liturgie. Dit kan beteken “deur” of “deur bemiddeling van”.91
Die uitdrukking moet in die Nuwe Testament dikwels so verstaan word dat 
Christus die handeling van God bemiddel, byvoorbeeld die wêreldskepping (1 
Kor8.6; Kol 1.16), die versoening en verlossing (Joh 1.3.17:3.17; Hand 10.36 
ens.), die gerig (Rom 2.16) en heilsvoleinding (Rom 5.9). Christus word ook 
soms die bemiddelaar van menslike handeling teenoor God. Die veronderstel- 
ling is dat God deur sy handeling in Christus die weg gebaan het en elke menslike 
prestasie ontbeerlik geword het. Die werking van Christus lê steeds ten grondslag 
van menslike handelinge.

91 A. Oepke, ThWb 2, p. 64vlg.
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ín die patristiek beteken Sía met genitief “vanweë” dog ook “deur”, “deur middel 
van ’n agent” . Dit betref die Vader wat deur die Seun werk (bv. Theoph., Autol. 
1.7); die Vader wat bekend gemaak word deur die Seun of skep deur die Seun 
(Bas., Spir. 4; MPG 32, col. 73B).
Dit kom natuurlik telkens weer voor in die gebed, “deur Jesus Christus of om 
Jesus Christus ontwil”. Die gebruik om tot God te bid deur Jesus Christus kom 
reeds in die Nuwe Testament voor, byvoorbeeld Rom 1.8; 16.27; 2 Kor 1.20; 
Heb 13.15 ens.
Dit het die Christelike godsdiens in verskillende vorme beheers tot in die vier- 
de eeu. Die uitdrukking “deur Christus” kom dikwels voor as dee! van dokso- 
logieë wat die gebed afsluit. Die lofprysing word gerig tot God deur Jesus 
Christus.

(6.13) zov vjiêq avT<Ïjv dnoêavóvTOQ: Die dood van Jesus word weer eens genoem 
in 12.33. Dit word, net soos in die Nuwe Testament, beskryf as vnég avTcúv 
“vir hulle” (Rom 5.6; 5.8; 2 Kor 5.15).
5 i ’ ov ooi Só^a xai tó oé[jag év áyúo jivev/uaTt eit; Tovg aiojvaq á/ur'jv: Die kort 
lofprysinge aan die einde van die gebede word doksologieë genoem (van die 
Grieks SofrÁoyia, ’n loíprysing). Dit is dus ’n tegniese term vir die liturgiese 
formules wat die eer en die heerlikheid uitdruk wat God toekom, of aan Hom 
behoort. In Joodse kader is sulke finale doksologieë chatimoth genoem.92 Die 
eenvoudigste vorm word gevind in Ps 88.53 (evXoyrjToq xvqioi; eig tóv aicijva, 
yévono, yévono). yévouo is die Griekse weergawe van Amen, wat in 1 Par 16.36 
deur die volk uitgespreek word en wat daar weergegee is met ’Aprjv. In die 
Klementynse liturgie sluit die áppv ook die doksologie af. Die Amen is die 
antwoord van die gemeente wat dit wat gehoor is, bekragtig en daarmee in- 
stem. In die Nuwe Testament is die bekendste vorm van doksologie die slot 
van die Onse Vader. Hoewel dit ontbreek in die oudste manuskripte van Matt 
6.9-13 en Luk 11.2-4 verskyn dit in die weergawe van hierdie gebed in die 
Didache (8.2).
Baie meer doksologieë kom egter in die Nuwe Testament voor (Rom 1.25; 9.5; 
Gal 1.5; Ef 3.20.21 ens.). Naas doksologieë wat alleen tot God gerig is, het 
in die Christelike godsdiens ook dié gekom wat gerig is aan Jesus Christus. 
Die Amen is oorgeneem uit die Jodedom reeds in 1 Kor 14.16 en veral in Op 
5.14 en 7.12. Dit het gevolglik in die Christelike liturgie ook ’n vaste plek ge- 
kry as gebedsroep of feestelike gebedslot.

(6.13) tó oéjia; is godsdiens, verering, eerbied of ontsag en kom in die Klementynse 
liturgie nog verder voor in 7.8; 8.5; 11.6; 12.50; 15.5 en 15.9 steeds in dokso- 
logieë. Vergelyk verder vir hierdie gebruik van die woord Athan., c. Arian. 4.36; 
MPG 26, col. 525A.

92 Giraudot, op. cit., p. 191; Elbogen, op. cit., p. 494vlg.
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6.14 ngoé/idETE ... êv EÍQT̂ vrf. Met hierdie uitroep van die diaken word die kategu- 
mene uitgestuur* 92 93 “in vrede”. Daama kom die volgende groep, die energumene94 
of besetenes, aan die orde.

7.1 Nadat die kategumene vertrek het, roep die diaken hulle op tot gebed en dan 
volg 'n litanie vir hulle.

Litanie vir die besetenes
Die besetenes of energumene verskyn hier dus as ’n aparte groep naas kategu- 
mene, doopkandidate en boetelinge. Hulle verskyn ook in die diensorde soos 
’n mens dit vind by Chrysostomus onder andere in Hom. 18.3 in 2 Cor.; MPG 
61, col. 527. Die energumene is met geboë hoofde en miskien selfs vasgebind 
in die kerk ingebring. Hulle kon teenwoordig wees by die Skriflesinge en die 
sing van himnes en Psalms. Die gebruik het nog tot 500 nC en selfs later in 
Sirië behoue gebly.
Energumene is beskou as persone in wie ’n onreine gees werksaam is. Sinonieme 
is xaTExófievot, Sat/tovilió/ievoi, xei/ualió/uEvot. Verontrustes, beswaardes van 
gemoed en sommige siekes, byvoorbeeld epileptici, is beskou as “besete” en 
die kerk wou deur sy gebede hulle bevry van die bose gees wat in hulle woon. 
évegyov/iEvot is die medium vorm van die werkwoord évEgyéto95 (partisipium). 
Die werkwoord en die naamwoord is albei in die Ou en Nuwe Testament be- 
trek op die werking van goddelike of demoniese kragte. In Ef 2.2 druk dit die 
werking uit van die “hoof van die mag van die lug”. In 2 Kor 4.12 het dit be- 
trekking op die werking van die dood as vyandige mag.
Hierdie groep persone word hier in die liturgie spesifiek beskrywe as “besete 
deur onreine geeste”, évEQyov/iE/iEvot vnó nvev/iáTa>v áxadáQtojv, en hulle 
word ook tot die gebed opgeroep deur die diaken.

7.2 éxTevtx>;: Sien hieroor nota by 6.5.
07uu? ó 4>t^ávOQtonoQ $eó? Stá X qiotov éntTi/irjori'. Oor (friXávdQamot; sien no- 
ta by 6.5. êniTt/urioij is konjunktief van êniTt/iáto96 (konstruksie met datief). 
In klassieke Grieks het die werkwoord die dubbele betekenis, enersyds van 
waarde heg of eer bewys aan en boete oplê, sensureer of bestraf aan die 
anderkant.
In die Septuaginta druk dit God se bestraffende en vemietigende oordeelswoord 
uit. In die Nuwe Testament word dit ook gebmik vir die bestraffende woord

89 W. Foerster, ThWb 3, p. 1046.
90 Donin, op. cit., p. 158.
92 Giraudot, op. cit., p. 191; Elbogen, op. cit., p. 494vlg.
93 Jungmann, op. cit. 1, p. 607vlg.
94 Th. Klauser -  J. A. Jungmann, RAC 5, p. 51.
95 G. Bertram, ThWb 2, p. 649vlg.
96 E. Stauffer, ThWb 2, p. 620vlg.
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en daad van Jesus teenoor die bose magte, die demone en selfs natuurmag- 
te.97 98 Vergelyk Mark 9.25vlg. Ook hier weer is dit Gods daad "deur Christus" 
waarom gebid word.
Oor Serjúájfiev vergelyk nota by 7.2.
Die uitdrukking n v e v f ia  á x a d á g r o v  wat sinoniem is met S a í f iw v  kom in sowat 
veertien plekke in die Markus-evangelie voor.
gvorjxa i roix; a vT o v  ix é ra q  á n ó  rrjt; r o v  ák).OTpíov x a r a S v v a n T iín ;: Oor pvorjTai 
sien nota by 6.6. ó ixérrjt; is ’n smekeling. Vergelyk 1 C le m .  2.3; 48.1. 6  
áXXoTQÍoc; is ook hier “die vyand”, bedoelende die duiwel. Vergelyk nota by 
6.6. r) x a T a S w a o T E Ía  is “verdrukking”. Vergelyk onder andere Exod 6.7. Ook 
die werkwoord x a T a S w a o T e v w  word in die Septuaginta gebruik vir verdruk- 
king deur vreemde oorheersing, soos die gedwonge slawemy wat die Israeliete 
in Egipte moes verduur {Exod 1.13). Dit beteken dus in hierdie gebed die ver- 
dmkkende mag en houvas van die duiwel oor die energumene.
ó é ju T ifií ja a ;  x r l :  Dit is ’n verwysing na die verhaal oor die besetene van Gada- 
ra (Matt 8.28-34 paral.). In hierdie verhaal kom die duiwel as “aartsbose” (ó 
áQxexáxog) nie voor nie. Trouens, die Nuwe Testament ken nie die woord nie. 
In die patristiese literatuur word die duiwel meermale die “aartsbose” as ou- 
teur van die kwaad genoem (Bas., hex. 6.1; MPG 29, col. 117C; Ign., Smym. 7).
Hierdie herinnering aan die Godsdaad deur Jesus soos dit verskyn in die Nuwe 
Testament vorm hier weer ’n soort anamnetiese gedeelte of invoeging in die 
gebed wat andermaal gevolg word deur ’n x a l  v v v ,  wat die epikletiese “bestraf 
U ook nou” inlui. Vergelyk nota by 6.11.

(7.2) Die woord ó ánooráTrj; (datief meervoud na éniTiyáw) beteken ’n wegloperslaaf, 
’n droster of rebel. In die Septuaginta word die afvalliges van die Here so ge- 
noem (Num 14.9). In kerklike taal het dit twee hoofbetekenisse: opstand of 
rebellie teen God of afvalligheid van die geloof. In die eerste betekenis kom 
dit dikwels voor in verband met die duiwel (Iren., Adv. haer. 4.40.3). Clemens 
(Strom. 1.17) noem die gevalle engele so. Hier in die liturgie word die demone 
dus die “opstandiges teen die geloof, godsvmg of godsdiens” genoem.
Oor evoefJeia  sien nota by 6.6.
rá êavTov n h í o y a r a :  tó n Á á o y a 9* is iets wat gevorm of gegiet is. In die Sep- 
tuaginta word van God, as Skepper van die mense, gepraat as die formeerder 
ó n X á o a ; (Ps 32.15; 93.9). Die bekende woord uit Ps 103.14, "Hy weet watter 
maaksel ons is”, is die beste voorbeeld van die gebruik daarvan. Vergelyk ook 
Rom 9.20. Justinus, D ia l. 40.1 noem Adam ’n n X á o y a .  Individuele persone 
soos hierdie hulpbehoeftiges in die liturgie kan dus ook “skepsels” in hierdie 
sin genoem word.

97 E. Schweizer, ThWb 4, p. 394.
98 H. Braun, ThWb 6, pp. 254-263.
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