
12.47 ext 7tapaxaXoú[xév ae xal úrcêp t<Sv xatrixoup.évwv ttíí éxxXr)ata? xat vitép twv 
XetptaCoptévcov únó tou áXXoxpíou xat únêp tíiv év pteTavota á8eXĉ cóv rjptcóv, oncj; 
toú;  ptév TeXetcúarii; év tfj Jtíaret, toú? §é xacJaptaiQ? éx Tfj; évepyeíap tou 7tovr)poú, 
tcov 8é ttjv pieTávoiav jtpoa8é?ri, xat aufxwpfÍG'ÏK xai ocutoií xat f)[xïv xá 
7tapaJtTcó[xaTa fjptcov.

12.48 eTt 7tpoa0épo[xév aot xat ÚTtép Tfj? eúxpaatai; tou áépo; xat Tfj; eú0 opía; twv 
xap7tcov, 07tcoi; áveXXetTtáx; [xeTaXa[xPávovTe; tmv Ttapá aoú áyac?cov, aívwjxév 
ae áTtaúaTco; tov §t§óvTa Tpoc/>f)v Ttáar) aapxt.

12.49 é'Tt 7tapaxaXoO[xév ae xat ÚTtép tcov 8t’ eúXoxov atTtav áttóvTcov, o7tco; óÍ7tavTa; 
f)(xá; 8tatr)pf)aai; év tfj eúaePeta éTttauvaxáyiQi; év Tfj paatXeta toO XptaToO aou, 
tou $eo0 7táar)? atac?T)Tfj; xat voTjTfji; c^úaeco;, toO paatXéco; f)[xwv, áTpéTtTou;, 
á[xé[X7tTOu;, áveyxXf)TOu;-

12.50 ó'ti aot 7táaa Sóija, aé(3a ; xat eúxocpiaTta, Ttjxf) xat Ttpoaxúvrjat;, tw TtaTpt xat 
tco utw xat tco áxtco 7tveú|xaTt, xat vuv xat áet xai et; toú; áveXXewteïi; xal 
á^eXeuTf)Tou; atcova; t<úv atcóvcov.

12.51 x a i n á ;  6 Xaó; Áeyéxaj ’A[xfjv.

13.1 K a i ó êjtíoxonoc; eináxoj 'H etpfjvr) toO t?eou e’tV) pteTa TtávTcov ú[xcov x a i n á ;  
ó Xaó; Xeyéxco Kat jxeTa toO 7tveú[xaTÓ; aou.

13.2 K a i ó ó iá x o v o ; xt]Qvooéxa> náXiv

13.3 ”E ti xat eTt 8eT)!?co[xev tou c?eou 8tá tou XptaToO aÚTOu. ÚTtép toO Scópou tou 
7tpoaxo[xtat?évTo; xuptco tcó c?ecp f)[xcóv 8er)?9co[xev, o7tco; ó áy ad b ; ê t ó ;  
7tpoa8é^r)Tat aÚTÓ 8tá Tfj; [xeatTeta; toO XpiaTOU aÚTOu et; tó é7toupávtov aÚTOu 
tfuataaTfjptov et; óaptfjv eúcoSta;.

13.4 úrtép Tfj; éxxXr)ata; Taútr); xat toO XaoO 8er)t?có[xev. ÚTtép 7táar); Í7ttaxo7tfj;, 7tavTÓ; 
7tpea(luTepíou, 7táar); Tfj; év XptaTcp Staxovta; xai Ú7tr)peata; 7tavTÓ; toO 
7tXr)pcú[xaTo; Tfj; éxxXr)aía; 8er)t?có[xev, O7tco; ó xúpto; 7távta; 8taTT)pf)ar) xai 
8ta0uXáijr|.

13.5 Ú7tép (laatXécov xai tcov év Ú7tepo)(fj 8er)t?có[xev, tva eíprjveúcovTai Ta 7tpó; f)[xá;, 
07tco; fjpejxov xai f)aúxtov (3tov 1'xovTe; Siáxcoptev év 7táaiQ eúaepeta xai aejxvÓTTjTi.

13.6 tcov áytcov [xapTÚpcov [xvr)[xoveúaco[xev, ottco; xotvcovoi yevéatfat Tfj; át?Xf)aeco; 
aÚTwv xaTa^tcotfcójxev. ÚTtép tcóv év rttaTet áva7tauaa[xévcov 8er)t?có[xev.
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12.47 Verder bid ons U vir die kategumene van die kerk en ook vir die wat deur 
die vyand neergeslaan is [die energumene dus] en vir ons broeders wat in boe- 
tedoening verkeer, sodat U hulle in die geloof mag vervolmaak, hulle mag rei- 
nig van die werking van die bose, dat U hulle berou mag aanneem en dat U 
hulle en ons oortredinge mag vergewe.

12.48 Verder offer ons aan U ['n gebed] vir ’n gunstige weersgesteldheid en vir oor- 
vloedige oeste sodat ons ononderbroke deel kan hê aan die goeie dinge wat 
van U kom, en U kan loof as die voortdurende gewer van voedsel aan alle vlees.

12.49 Verder bid ons U, die God van eike wese wat waarneem en dink en ons Ko- 
ning is, vir hulle wat weens goeie redes iifwesig is; sodat U ons almal mag be- 
waar in godsvrug en ons onberispelik, onbevlek en onbesproke mag saambring 
in die koninkryk van u Gesalfde.

12.50 Want aan U behoort die heerlikheid, die eerbied en die dank, verering en aan- 
bidding; aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees; nou en vir 
altyd en tot in die onafgebroke en nimmereindigende ewigheid van ewighede.

En laat die hele  volk sê: Amen.

(Seën en verdere voorbidding)

13.1 L aat die biskop dan sê: Mag die vrede van God met julle almal wees.

En laat die hele volk sê: En met u Gees.

13.2 (Litanie)

En laat die diaken w eer aankondig:

13.3 Laat ons andermaal weer tot God bid deur sy Gesalfde. Laat ons bid vir die 
gawe wat geoffer is aan die Here ons God, dat die goeie God, deur die midde- 
laarskap van sy Gesalfde, dit mag aanvaar op sy hemelse altaar as 'n welbe- 
haaglike offergeur.

13.4 Laat ons bid vir hierdie kerk en die volk; vir die hele episkopaat, vir die hele 
presbiteraat, vir elke diakonaat in Christus, elke dienswerk van die kerk in 
geheel, dat die Heer hulle almal mag bewaar en bewaak.

13.5 Laat ons bid vir konings en owerhede, dat ons in vrede mag verkeer; dat ons 
’n ongestoorde en stil lewe kan lei en dit kan deurbring in alle godvrugtigheid 
en eerbiedwaardigheid.

13.6 Laat ons dink aan die heilige martelare, dat ons waardig geag mag word om 
deelgenote te word aan hulle stryd. Laat ons bid vir hulle wat in die geloof 
ontslaap het.
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13.7 úuêp tíj<; £.úxpaaíap xwv áépwv xaí x£.Xea0opíap xwv xap7twv §eri!?ój|j.ev.

13.8 Ú7tip tóúv veoc^coTÍaawv 8er]i?(ó|jiev, 07tcop [lePaico^toatv êv tfj 7tíaret. Ttávaep úrtêp 
áXXf|X(ov TtapaxaXéacoptev.

13.9 áváaTT]aov f][jia<;, ó !?eó?, ev Tfj x*ptTÍ aou- ávaaTávre? éauToú? tú  !?ew 8iá tou 
X piaToú aÚTOÚ 7tapa!?có[xei9a.

13.10 K ai ó éníoxonot.; Aeyérco '0  ihóc; ó aéya<; xai [ie'faXcúvu[io;, ó [xéyap Tfj pouXfj 
xat xpaTatóp toï? epyot<;, ó i?eó? xat 7taTT)p tou áyíou 7tat8ó<; aou ’Ir[aou tou 
acoTfjpoi; f[[xcóv, e7típXec(*ov i<j>' f[[jiá; xai Í7ti to 7tot[jtvtóv aou touto, o 8t’ auTou 
éijeXéijco et<; Sóijav tou óvóptaTÓ; aou' xai áytáaa; f[[i(óv tó acójjia xai ttjv (jcuxfiv 
xaTaijtcoaov, xa!9apoú; yevo[jLévou<; á7tó TtavTÓ; ptoXuaptou aapxó; xai Ttveúptato;, 
Tuxetv t(ov 7tpoxet[iévcov áva!?cov xai [iT[8éva f)[icóv ává;tov xptvri;, áXXá Pot[!?ó;  
fjficov xevou, ávTiXf|7rccop, Ú7tepaa7ttaTT); 8tá tou XptaTou aou’ \iiá' oú aot Sóija, 
Ttjif|, atvo;, So^oXoyta, eúxaptaTÍa xai tco áytco TtveúptaTt et; toú;  aítóva;- ájifjv.

13.11 K a i fie.rá xó návxaq ein eïv  ’Aptfjv ó b iáxovoq Aeyéxco npóaxcoptev

13.12 x a i ó éníoxonoQ nQoo&ojvrjoáxoj xw Aaw ovxoj T á  áxta toT; áyíot;.

13.13 K a i ó Aaóg vnaxovéxw  E t; áxto ;, et; xúpto;, Tr[aoú; Xptató; et; Sóijav ifeoú 
TtaTpó; eúXoyT[TÓ; et et; toú;  atcóva;- á[if[v. Sóija év úcjitaTot; ifecó xai é7ti yfj; 
etpfjvTj, év ávi9p(Ó7tot; eúSoxta' cóaavvá tcó ut(ó Aa(3t8 , eúXoyTiptévo; ó épxóptevo; 
év óvópiaTi xupíou !?eó; xúpto; xai é7te(/>ávr] év f[[iTv, cóaavvá év toT; útjjtaTot;.

13.14 K a i  fiexá  xovxo fiexaA afifiavéxw  ó éniaxonoc,, 'éneixa o i ngeofivxegoi x a i  oi 
óiáxovoi x a i o i vn oó iáxovo i x a i o i ávayvw oxai x a i  o i xpákxai x a i  o i áoxrjxaí, 
x a i év xaii; yvvai^iv a i  ó iáxovoi x a i a í  n agdévo i x a i a i  xrigat, eixa xá n a ió ia , 
x a i xóxe náQ ó Áaó; x ax á  tá fív  /xexá aióovt; x a i evA ajleia; áv ev  êogvfiov.

13.15 x a i ó /aêv éníoxonoc; óióóxw  xrjv ngoo& ogáv Aéywv Ecójia XptaTOU, x a i ó 
óeyo/ievo ; Aeyéxw ’Aiifjv ó óe ó iá x o v o ; xaxeyéxw xó noxr/giov x a i  én tó ióov ; 
Aeyéxw Atpta XptaToO, 7toTf[ptov Ccofj;, x a i  ó nivw v Aeyéxw ’Aptfjv.
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13.7 Laat ons bid vir 'n gunstige weersgesteldheid en dat die oes tot volle wasdom 
kom.

13.8 Laat ons bid vir die pasgedooptes, dat hulle versterk mag word in die gelooí. 

Laat ons almal vir mekaar bid.

13.9 Verhef ons, o God, in u genade.
Laat ons opstaan en ons toewy aan God deur sy Gesalfde.

13.10 En laat die biskop sê:
(Voorbereidende gebed van die biskop)
0  God, U is groot en u naam is groot; U is groot in u Raad en kragtig in u 
werke; o God en Vader van u heilige Dienaar Jesus, ons Heiland, slaan ag op 
ons en hierdie kudde van U, wat U deur Hom uitgekies het tot eer van u naam; 
heilig ons liggaam en siel en maak dit waardig; laat ons rein word van elke 
bevlekking van liggaam en gees om deel te hê aan die gawes wat gereed lê. 
Veroordeel niemand van ons as onwaardig nie maar wees ons Hulp, ons Steun, 
ons Beskermer deur u Gesalfde. Met Hom aan U die heerlikheid, die eer, die 
lof, die doksologie, die dank en ook aan die Heilige Gees in ewigheid. Amen.

13.11 En nadat alm al Amen gesê  het, laat die diaken sê: Gee aandag.

13.12 En laat die b iskop die volk aldus aanspreek:

Die heilige vir die heiliges.

13.13 En laat die volk antwoord:
Een is heilig, die een Heer, Jesus Christus tot eer van God die Vader, wat ge- 
prys is in ewigheid. Amen.
Eer aan God in die hoogtes en vrede op aarde, en onder mense welbehae. 
Hosanna vir die Seun van Dawid; geseënd is Hy wat kom in die naam van die 
Heer. Die Heer is God en het onder ons verskyn; Hosanna in die hoogtes.

13.14 (Kommunie)
L aat die biskop h iem a kommunie ontvang, d aam a die presbiters, die diakens 
en onderdiakens, die voorlesers, sangers en askete; en onder die vroue, dia- 
kens, m aagde en weduwees; d aam a die kinders en dan die hele volk in rang- 
orde, in eerbied en ontsag sonder geraas.

13.15 Laat die biskop d ie o ffer  aanbied  en sê: Die liggaam van Christus, en laat die 
ontvanger sê: Amen.
Die diaken neem  die drinkbeker en as hy dit aanbied, sê  hy: Die bloed van 
Christus, die drinkbeker van die lewe.
En laat die een  wat drink, sê: Amen.
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13.16 yakfióc; 8ê Xeyéaêcu Xy' év rá> ficraÁafijíávEtv Tiávraq rovq áoitiovq.

13.17 xal orav 7iávreg fiera/.áfcooi xai náoai, Áafiávreq oi btáxovot rá tteqiooe.voavra 
e.ioÓF.oértooav eÍq rá  TtaoroOóoia.

14.1 K a i ó btáxovoQ Xeyérto, navoafiévov rov ipáXXovroQ

14.2 MexaXaPóvTS? xoij xipiíou acójxaxo? xaï xou xtfxtou at[xaxo<; xoú XptaxoO 
£uxoíptaxr)aco|x£v xw xaxaijtcúaavxt r)|xa<; [X£xaXa(l£tv xwv áytcov auxoO (xuaxripíwv, 
xat 7xapaxaX£acú|x£v [xtj £t<; xpíjxa, áXX’ £t<; acoxrjptav rjjxtv y£V£ar?at, £t<; co</>£X£tav 
tj;uxT); xat aco|xaxo<;, £t; </>uXaxr)v £ua£(3£ta<;, £Ïc á</>£atv áptapxtwv, £t; ijcúf)v xoO 
[xiXXovxoi; atcúvo<;.

14.3 £Y£tpcú[X£f?a- év xáptxt XptaxoO éauxou<; xcú [xóvcú áye.vvr)xco díco xat tcú Xptaxw 
aóxou jrapa!?cúpt£!?a.

15.1 K a i ó éníoxonoQ EvyaoiorEÍro)

15.2 A£a7roxa ó dióq  ó rxavxoxpáxcúp, ó rraxrip xou XptaxoO aou xoO £ÚXoyr)xoO rratSó?,
Ó XCÚV [X£x’ £Ut?ÚXT)XOp OTtXaXoUptÓVCúV a£ £7CT)XOO?, Ó xat XCúV aiCúTCCúVXCúV 
£7uaxá[X£vo<; xá<; £vx£Ú?£t<;’ £ÚxotptaxoO[x£v aot oxt xaxT]í;tcúaa<; r)|xá<; |X£xaXa(3£tv 
xcúv áytcúv aou [xuaxrjptcúv, á 7tap£axou T)[xtv £t? 7tXr)po</)optav xwv xaXcoi; 
£yvtúa[x£vcúv, £tp </>uXaxrjv xfj<; £Úa£(3£Ía?, £t<; á</>£atv jxXr)[X[X£Xrj[xáxcúv oxt xó ó'vopta 
xou XptaxoO aou £7itx£xXr)xat £</>’ f][xa<;, xat aoi 7ipoacúX£tcú[X£t?a.

15.3 ó xwpíaaC r)[J.oc<j xr)<; tcúv áa£(3túv xotvcúvta<;, évcúaov f)[xá<; (X£xá xcúv 
xac?cúatcú|x£vcúv aot, axfjpt^ov f)[xá<; £v xf) áXr)t9£ta xf) xoO áytou 7xv£Ú[xaxo<; 
£7xt</>otxf)a£t, xá áyvooú[X£va á7xoxáXu<(>ov, xá X£tjrovxa TtpoaavajxXfipcúaov, xá 
£yvcúapt£va xpáxuvov.

15.4 xoú<; t£p£t<; á[xtú[xou<; 8ta</>úXai;ov £v xfj XaxpEta aou. xoú<; (3aatX£t<; 8taxf)pT)aov 
£v £tpf)vr), xoú<; ápxovxai; £v Stxatoaúvr), xoú? á£pap £v EÚxpaaía, xoú<; xap7xoú<; 
£v £Ú</>opía, xóv xóaptov £v 7xavaXx£Ï 7xpovot'a' xá £t?vr) xá jxoX£[xtxá jxpáuvov, 
xá 7X£7xXavr)[x£va £jxtaxp£<J>ov

15.5 xóv Xaóv aou áytaaov xoú<; £v 7xap$£vta 8taxf]pr)aov, xoú<; £v yájxcú 8ta</>úXa?ov 
£v jxtax£t, xoú<; £v áyvEta £v8uvá|xcúaov xá vf)7xta áSpuvov, xoú? veoxeXeÏi; 
(3£(3aícúaov, xoú? £v xaxr)xf)a£t 7xat8£uaov xai xfj<; [xuf)a£cú? ái;íou<; áváSEtijov xa! 
7xávxa<; f)[xá<; £7xtaováyaYE £t<; xf)v x<x>v oúpavwv flaatXEtav £v Xptaxw ’lrjaoú xcú 
xuptcú f)[xcúv [X£t?’ oú aot 8ói;a, xtptf) xai a£(3a? xai tcú áyícú rxvEÚptaxt £t<; xoú; 
attúva?' á[xf)v.
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13.16 En tenvyl a l  die ander kommuniseer, laat Ps 33  gesing word.

13.17 En w anneer alle mans en alle vroue kom m unie ontvang het, m oet d ie diakens 
die oorblyfsels neem en in die stoorkam ers indra.

14.1 .l.s' die sanger opgehou het, laat die diaken sê:

14.2 (Oproep tot dankseftíing)

Noudat ons deel gehad het aan die kosbare liggaam en kosbare bloed van 
Christus, laat ons Hom dank, wat ons waardig geag het om deel te hê aan 
sy heilige sakramente en Hom smeek dat dit nie vir ons tot ’n oordeel word 
nie maar dien tot ons heil, tot nut van siel en liggaam; tot bewaring van die 
godsvmg; tot vergewing van sondes en tot die lewe van die toekomstige 
wêreldtyd.

14.3 Laat ons opstaan. Laat ons onsself in die genade van Christus toevertrou aan 
die enigste onverwekte God en aan sy Gesalfde.

15.1 L aat die biskop dan dank:

15.2 (Slotgebed)

Here God, Almagtige Heerser; Vader van u Gesalfde en u geprese Dienaar, 
wat hulle verhoor wat U met opregtheid aanroep; wat ook die versugtinge van 
die wat swyg verstaan: Ons dank U dat U ons waardig geag het om deel te 
hê aan u heilige sakramente, wat U ons aangebied het tot bevestiging van die 
dinge wat ons goed ken, tot bewaring van die godsvrug en tot vergewing van 
oortredinge; omdat die naam van u Gesalfde uitgeroep is oor ons en ons aan 
U behoort.

15.3 U wat ons afgesonder het van die gemeenskap van die goddeloses, verenig ons 
met hulle wat toegewy is aan U; versterk ons in U waarheid deur ons met die 
Heilige Gees te besoek; openbaar aan ons dit wat ons nie weet nie; vervul die 
dinge wat nog by ons ontbreek en bevestig dit wat ons reeds weet.

15.4 Bewaar die priesters onbevlek in u diens, behou die konings in vrede, heersers 
in geregtigheid, die lug in goeie gesteldheid, die oes in oorvloed, die wêreld 
in u almagtige voorsienigheid.

Kalmeer die oorlogsugtige volke en bekeer die wat dwaal.

15.5 Heilig u volk. Behoed hulle wat in maagdelikheid verkeer, bewaar in die ge- 
loof hulle wat in die egtelike staat is en gee krag aan die kuises. Maak die 
onmondiges volwasse; versterk die pasgedooptes, onderrig die kategumene en 
maak hulle waardig aan die inwyding.

Lei ons almal na die koninkryk van die hemele in Christus Jesus ons Here; 
aan Hom, aan U en die Heilige Gees behoort die heerlikheid en eer, en kom 
die ontsag toe tot in ewigheid. Amen.
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15.6 K aï ó Ólúxovoc, Xeyéra> Tw d u o  Stoc tou Xpiaxoo aóxou xXívaxx xai vo'koyv.idi-

15.7 K aï ó éníaxonoq, êne.vyécidoi Xávojv '0  dt'oq ó zavxoxpáxojp, ó áXrpX.vóp xaí 
áaúyxptxop, ó zavxaxou o>v xat xotp záat zapcov xat áv oúSsvt oj; ivóv xt úzápxwv, 
ó xózotp ptri zÊptypaSójjievop, ó xpóvotp ptr) zaXatoúptevop, ó atcúat (xr) zepaxoúpte- 
vop, ó Xóyotp ptr] zapaYÓptevoi;, ó yevéaet [xr) úzoxet|jtevop, ó SuXaxfjp ptr) Seópte- 
vop, ó (f>dop5.q ávcóxepop, ó xpozfíp áveztSexxop, ó 0úaei ávaXXotcoxop, ó Sw? 
oíxcóv ázpóatxov, ó xrj Súaet áópaxop, ó yvcoaxóp záaatp xatp ptex’ eúvota; 
éx£r)xoúaai; ae Xoytxati; Súaeatv, ó xaxaXapt(3avóptevoi; úzó xúv ev eúvoía 
éztíjr]xoúvxcov ae, ó t?eó; Tapar)X, xoú áXr)t9tvc2n; ópcovxoi;, xoú et; Xptaxóv 
ztaxeúaavxo; XaoG aou'

15.8 eú[xevr)i; yevóptevoi; ézáxouaóv ptou 8tá xó óvoptá aou xat eúXÓYrjaov xoú; aot xe- 
xXtxóxa; xoú; éauxcov aúxÉva;, xa’t 8ó; aúxoï; xá atxr)|jiaxa xcóv xap8tá>v aúxcúv 
xá ézí auptSépovxt xat ptrjSéva aúxwv ázó(3Xr)xov zotrja^; éx xf); ^aatXeía; aou, 
áXXá áytaaov aúxoú;, Spoúpr)aov, axézaaov, ávxtXaPoG, pGaat xoG áXXoxptou, 
zavxó; ix$poG, xoú; oïxou; aúxcóv SúXaljov, xá; etaó8ou; aúxcov xat xá; éijó8ou; 
Spoúprjaov

15.9 oxt aot Sólja, atvo;, pteyaXozpézeta, aé(3a;, zpoaxúvrjat; xaí xcó acp zatSt TrjaoG 
xcp Xptaxcp aou, xcS xuptco r|[xc5v xat c9ecS xat (3aatXet, xaí xcó áytco zveúpLaxt 
vGv xat áet xat et; xoú; atwva; xcóv atcóvcov- áptr)v.

15.10 K a i  ó  h iáx o v oq  ê g e t  ’AzoXúea$e év etpfjvi].

1 5 .1 1  T a v r a  n eg i vrjq /iv o t ix fjq  Á a tg eíaq  ó ia t a o o ó f i e ú a  r\fieïq o i  án óotoX o i v ftïv  to ïq  
em o x ó n o tq  x a i  ro ïq  n p eo flv téoo tq  x a i  to ïq  S taxóvoig .
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15.6 En laat d ie diaken sê: Buig voor God deur sy Gesalfde en ontvang die seën.

15.7 En laat die biskop aldus bid en sê:

(Slot-lofprysing en -seën)

Almagtige God, wat waaragtig en onvergelyklik is; U wat oral en by alma! teen- 
woordig is en tog in wese in niks aanwesig is nie; wat nie deur ruimte beperk 
is nie, met die tye nie verouder nie en deur eeue nie beëindig word nie; wat 
deur woorde nie verlei word nie; wat aan geboorte nie onderworpe is nie; wat 
geen beskerming nodig het nie; wat verhewe is bo verderf, nie verandering 
ervaar nie en onveranderlik van natuur is; wat ’n ontoeganklike lig bewoon 
en van natuur onsigbaar is; wat bekend is aan al die redelike wesens wat u 
nader met opregtheid; wat begryp word deur die wat U in oorgawe soek; God 
van Israel, die volk wat waarlik sien, en wat in Christus glo;

15.8 wees weldadig en verhoor my ter wille van u naam en seën hulle wat die nek 
voor U buig. Gee aan hulle die bedes van hulle harte in soverre dit tot hulle 
heil dien; maak niemand van hulle 'n uitgeworpene uit u Koninkryk nie maar 
heilig hulle, bewaar en beskut hulle; help en red hulle van die teëstander en 
van elke vyand; bewaak hulle huise en bewaar hulle ingange en uitgange.

15.9 (Slotdoksologie)

Want aan U die heerlikheid, die lof, die majesteit, eerbied en aanbidding, asook 
aan u Dienaar Jesus u Gesalfde, ons Heer, God en Koning, asook aan die Hei- 
lige Gees; nou, vir altyd en tot in ewigheid. Amen.

(Afsluiting)

15.10 En die diaken sa l sê: Gaan heen in vrede.

15.11 Ons, die apostels, skry f hierdie dinge aangaan de die sakram entele diens voor 
aan julle, die biskoppe, presbiters en diakens.
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Historiese inleiding
1 Die Constitutiones A postolicae

Die sogenaamde Klementynse liturgie is te vind in die agste boek van die versameling 
wat bekend staan as die Constitutiones Apostolicae,1 of ook Canones ecclesiastici aposto- 
lorum. Die Griekse titel is A iaxayaï xwv ayiwv anoaxóXwv. A iaxayaí is reëls, bepa- 
lings of regulasies en daarom bevat dit kerkordelike bepalings wat aanspraak maak 
op apostoliese oorsprong of gesag. Die outeurskap is geplaas op naam van Klemens, 
die tweede biskop van Rome na Petrus. In die tweede kanon van die konsilie van Trullo2 
van 692 (Concilium Quinisextum) is hierdie versameling as skadelik vir die gelowiges 
verwerp op grond daarvan dat dit vol ketterse interpolasies is. Slegs die laaste gedeelte 
van die agste boek (8.47vlg.), wat bestaan uit sogenaamde kanones van die apostels, 
is nie verwerp nie. Kanon 85, die laaste een, bevat ’n lys van kanonieke boeke van 
die Bybel. Die drie Makkabeërboeke asook “twee briewe en Constitutiones van Kle- 
mens" word in die lys ingesluit. Die konsilie self verwys na die versameling in geheel 
as die “apostoliese konstitusies deur Klemens”.

Die agt boeke van hierdie werk stam duidelik nie van die apostels nie en nog minder 
van Klemens, maar is ’n versameling wat tot stand gekom het in Sirië of Konstantino- 
pel teen ongeveer 380 nC.

Die eerste ses boeke stem ooreen met die sogenaamde Didascalia. Boek 7 is in sy 
eerste helfte ’n uitbreiding van die Didache. Die tweede helfte bevat gebedsformuliere 
en voorsknfte oor die onderrig van kategumene asook oor die doop. Die agste boek 
handel agtereenvolgens oor charismas (nxpí xagiapáxwv), wydinge (xELQ°covíwv) en 
die bogenoemde kerklike kanones (xavóvwv éxxXrjaiaaxixwv).

Onder die rubriek xc‘Qoxovíat kom, onder die gebede en seremonies van die biskops- 
wyding, die oudste bekende volledige eucharistiese liturgie in Grieks voor (8.6-15). 
Hierdie gedeelte het bekend geword as die Klementynse liturgie, hoewel Klemens self 
nie die outeur in die geskrif genoem word nie.

Hier kom Andreas (8.6.1) en Jakobus die ouere (8.12.1) voor as die outeurs. Proklos, 
patriarg van Konstantinopel (oorl. 447), het in sy Aóyog neol nagaóóaewt; xx}<; d e ía? 
Xeixovgyía; (MPG 65, col. 849) vir die eerste keer hierdie “eerste weergawe van die 
liturgie” ’n geskrif van Klemens genoem.

Die Griekse teks van die Constitutiones is vir die eerste keer in die Weste uitgegee 
deur F. Torrës te Venesië in 1563. In 1906 het F. X. Funk dit in sy groot werk Didascalia 
et constitutiones apostolorum  te Paderbom uitgegee. Die teks van Funk is oorgedruk 
in die serie Kleine Texte 61 van Hans Lietzmann. In deel 1 van hierdie werk is laasge- 
noemde teks benut. Die Griekse teks met ’n Latynse vertaling is ook afgedruk in Migne, 
Patrologia Graeca 1, col. 556-1156.

1 F. Nau, DThC 3, pp. 1520-1537; H. Leclercq, DACL 3.2, pp. 2732-2795; W. C. van Unnik, 
RCG 1, p. 517; B. Altaner, Patrologie, Freiburg, p. 43vlg.

2 Mansi 2, p. 940.
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2 Die sogenaamde Klementynse liturgie -  plek en tyd van ontstaan

Dit staan min of meer vas dat die versameling en redigering van die Constitutiones 
plaasgevind het in die laaste jare van die vierde eeu. Die vraag is dan of die liturgie 
ook in hierdie tyd deur die redaktor saamgestel is. Leclercq3 aanvaar dat dit wel die 
geval is, sodat die algemene skema daarvan by die Siriese liturgie van die vierde eeu 
pas. Dit was wat hy noem ’n “liturgie-fantasie”, ’n fantasie-liturgie, ’n privaatwerk wat 
tot geen bepaalde kerk of gemeente behoort het nie. Die redaktor sou dit saamgestel 
het uit ouer elemente om so daaraan ’n antieke karakter te gee.

Ook Baumstark4 meen dat dit nie ’n egte liturgiese teks is wat werklik deur ’n gemeen- 
te gebruik is nie. Dit is volgens hom veeleer ’n soort ideale formulier wat saamgestel 
is uit verskillende bronne en as model vir ampsdraers kon dien. Jungmann,5 wat aan- 
vaar dat die hele agste boek in sy opbou en in sy regtelike bepalinge 'n verwerking 
is van die “Apostoliese oorlewering” van Hippolytus, is dieselfde mening toegedaan. 
Hy skrywe dat in die Klementynse misliturgie, van die oorspronklike ontwerp van 
Hippolytus nie veel oorgebly het nie.

Die eucharistie-gebed is volgens hom ’n persoonlike skepping van die redaktor. Van- 
weë die omvang daarvan meen hy kon dit nie vir werklike gemeentelike gebruik bestem 
gewees het nie, maar as model vir selebrante wat dit self kon omvorm.

Dit is moeilik om te aanvaar dat die Klementynse liturgie ’n “fantasie-liturgie” of 
privaatliturgie was net op grond daarvan dat daar nie vasgestel kan word waar dit in 
gemeentelike gebruik was nie of op grond van die lengte van die eucharistiese gebed. 
’n Mens behoort meer agting te hê vir ’n dokument wat die vroeë Christene met aposto- 
liese gesag beklee het; dit is ondenkbaar dat dit deur ’n privaatpersoon opgestel en 
bestem was vir ’n ander doel as dit wat die tradisie daaraan toegeskryf het.6

Ander moontlikhede bly oop, soos onder andere dat dit ’n altematiewe formulier was 
of een wat gebmik is by besondere geleenthede soos byvoorbeeld tydens ’n biskopswy- 
ding, want in 8.5 sluit dit aan by gebede wat saamhang met die wydingseremonie.

Indien dit as gemeentelike liturgie gebmik is, was dit waarskynlik in die omgewing 
van Antiochië of in die stad self. Dit het waarskynlik ook hier ontstaan. Die feit dat 
dit baie ooreenstemmings vertoon met die gegewens oor die liturgie van Antiochië wat 
in die werke van Chrysostomus te vind is, dui daarop. Ook die feit dat die liturgie voor- 
bidding bevat vir Euodius, die eerste biskop van Antiochië, dui in dié rigting.

J. S. Drey,7 die voorganger van F. Probst, was van mening dat elke kerk in die vroeë 
Christendom sy eie liturgie gehad het. Die Klementynse liturgie sou dan een van hier- 
die vroegste liturgieë gewees het. Die ooreenkoms wat dit vertoon met liturgiese gege-

3 Leclercq, op. cit., p. 2785.
4 A. Baumstark, Comparative Liturgy, ET by F. L. Cross, London 1958, p. 20.
5 J. A. Jungmann, Missarum Solemnia 1, Wien, Freiburg, Basel 1962, p. 46.
6 M. Metzger, Les deux priêres eucharistiques des Constitutions Apostoliques, RSR 45, 1971, 

p. 70.
7 J. S. Drey, Neue Untersuchungen iiber die Constitutionen und Canones der Apostel, Tíibin- 

gen 1832, p. 139.
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wens in Cyrillus van Jerusalem maak dit volgens hom moontlik dat dit oorspronklik 
die liturgie van hierdie gemeente was en dat dit van werklik antieke, feitlik apostoliese 
ouderdom is.

Hierin het hy navolging gevind deur F. Probst.8 Hy gaan uit van ’n stelling van Eusebius 
(in Ps 104.1) dat die Heilige Gees, deur die psalmiste, aan die apostels opdrag gegee 
het om die Christelike godsdiens te orden en in te rig. In die Klementynse liturgie 
is derhalwe die liturgie te vind wat vanaf die dae van die apostels bestaan het en wat 
die bindmiddel en sentrum gevorm het van die liturgieë van Caesarea, Jerusalem, 
Antiochië en Alexandrië. Ook Drews9 het die hoë ouderdom van die Klementynse liturgie 
beklemtoon.

Baie gegewens binne die liturgie versterk die indruk van ’n hoë ouderdom. Die alge- 
mene aard en toon van die gebede herinner aan ’n tyd voor die vierde eeu. Toe het 
daar 'n liturgiese hervorming plaasgevind en die liturgieë van die belangrikste gemeentes 
het hulle beslag gekry. In hierdie tyd was die neiging om die gebede te verkort en 
die rites self uit te brei. In die Klementynse liturgie is die omgekeerde waar: die gebe- 
de is uitgebreid en die rites baie eenvoudig. Die lengte van die gebede het die liturgie 
verdag gemaak, terwyl dit op sigself juis op ’n hoë ouderdom kan dui.

In die voormis van die Klementynse liturgie kom die gewone gebede, wat ook in ander 
liturgieë bestaan en wat open met ’n kategumenediens, nie voor nie. F. Probst10 het 
in dié verband daarop gewys dat die ritueel met betrekking tot die boetelinge in die 
Klementynse liturgie bewys dat dit geskryf moes gewees het ten minste voor 397, die 
steríjaar van Nectarius wat in Konstantinopel die openbare boetedoening afgeskaf het.

Die omslagtige styl herinner aan ’n tyd toe improvisasie nog dikwels voorgekom het 
en die biskop of voorganger gebid het “soos hy daartoe in staat was” (Just., 1 Apol. 
67.5; Goodspeed, op. cit., p. 75).

Die bewoording van die gebed in 10.15vlg. waar verwys word na vervolging ter wille 
van die naam of tot mynwerk gestraf wees ter wille van die naam van die Here (10.16) 
herinner aan die vraagstuk, uit die Plinius-Trajanuskorrespondensie, of Christene net 
ter wille van die naam gestraf moet word. Andersyds word gebid vir toleransie van die 
keiser en sy amptenare teenoor die Christene. Dit veronderstel ’n nog steeds onver- 
draagsame owerheid.

Die feit dat bepaalde woorde en uitdrukkings wat in latere liturgieë voorkom totaal 
ontbreek, dui ook op ’n vroeër tyd.11 In die Basiliusliturgie byvoorbeeld word gepraat 
van “bedienaars van u nuwe verbond en liturge (ÁciTovgyovq) van u heilige misteries” 
(Antoniadis, op. cit., p. 347) en die werkwoord /xnovgyeTv kom meermale voor terwyl 
dit glad nie in die Klementynse liturgie gebruik word nie.

8 F. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderten, Túbingen 1870. id., Liturgie 
des vierten Jahrhunderts und deren Reform, Munster 1893, p. 335vlg.

9 P. Drews, Untersuchungen iiber die sogen. Clementinische Liturgie, Túbingen 1906.
10 F. Probst, Die áltesten rómischen Sacramentarien und Ordines, Múnster, 1892, p. 12.
11 S. Antoniadis, Place de la liturgie dans la tradition des lettres Grecques, Leiden 1939, p. 100.
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Die woord aïoeoic, word ook nog nie gebruik nie maar in stede daarvan o ï  éreQÓÓoCoi. 
In latere liturgieë word die woord kgevig vervang met die woord jiqco(3vxeqo<; wat nog 
in die Klementynse liturgie voorkom. Slegs in hierdie liturgie word van die middelaar- 
skap van Christus (jueoncía -  13.2) gepraat terwyl later dooies, heiliges en die maagd 
Maria as middelaars tussen God en die mense voorkom (vgl. Lit. Jac ., Antoniadis, op. 
cit., p. 303).

Die transsubstansiasieleer wat duidelik in die latere liturgieë voorkom, verskyn nog 
nie werklik in die Klementynse liturgie nie. In die Jakobusliturgie (Antoniadis, op. cit., 
p. 309) word in die epiklese gebid dat die elemente gemaak word (noieïv) tot liggaam 
en bloed van Christus terwyl in die Klementynse liturgie “openbaar word” of “vertoon 
word as” liggaam en bloed gebruik word.

In die Jakobusliturgie (Antoniadis, op. cit., p. 301) en in die Markusliturgie (ibid., p. 
332) word gebid vir die heilige stad van God, die koningin-stad (Konstantinopel). Aan- 
gesien dit in die Klementynse liturgie nie die geval is nie, is dit ook moontlik ’n aan- 
duiding dat die teks ouer as 330 nC moet wees.

Hierdie liturgie gebruik ook baie ander woorde wat in die latere liturgieë opsetlik ver- 
my is.

Hiertoe behoort woorde wat die alledaagse lewe beskryf soos yápoc; (die ander het 
die meer verhewe ovCvyia), aïodrjm ;, íbgo'j;, ycvoi;, nóm;, xád ag m ;, á x á ê a g to ;,  
ávanvori, dcQ paívcodai, Ccoct, êóibSipa, aXxipo;, áhgvvai, ens. Ook woorde wat tot 
die heidense gewoontes en godsdiens behoort en wat later vermy is, kom hier voor,
SOOS a4)crrigia, névraêXov, ngvravi;.

Die woord pvorrjgiov is algemeen deur die Christendom oorgeneem en is later dikwels 
gebruik, maar slegs ápvrjro; kom nog voor in die Jakobusliturgie. Ander terme uit 
die misteriegodsdienste kom slegs in die Klementynse liturgie voor, soos xadooao/iévo;, 
pvrjoi;, pvTjêei; en pvó/uevo;. Die woord íegeïov wat deur die Klementynse liturgie 
gebruik word. herinner te veel aan die bloedige slagting van offerdiere en is later 
vermy. Verdere terme wat later in onguns geraak het kom nog in die Klementynse 
liturgie voor, SOOS óaíjutov, ótá(3oÁo;, évayr);, réga ;, áóe/.tpoxróvo;, ágxéxaxo;, 
ávdgojnoxrávo;, áae(3rj; en oqxo;.

Onder hierdie groep woorde wat later vermy is, tel ook fílosofiese terme soos yvwpij 
wat dit in suiwere Attiese sin gebruik as “gedagte” (12.9) -  God het die aarde gegrond- 
ves slegs met sy “gedagte”. Dit het dieselfde betekenis by Plato, Leges  672B. In Oedipus 
Rex  398 laat Sophokles Oedipus sê dat hy die raaisel van die sfinks slegs deur nadenke 
of gedagte opgelos het. Atáyvojot; kom by Plato voor in L eges  865C asook by baie 
klassieke skrywers in die sin van “die vermoë om te kan onderskei” of diagnose. In 
die Klementynse liturgie word gesê dat God aan die mens ’n lóytxrj ótáyvmot; gegee 
het. Later verdwyn dit.

Ten opsigte van die taal van die Klementynse liturgie moet die aandag ook nog ge- 
vestig word op die talryke ooreenkomste met, aanhalings uit en toespelings op die 
Septuaginta wat hierin voorkom. In die kommentaar sal dit aangedui word. Ook
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Hebraïsmes en die aansluiting by Joodse liturgiese vorme en uitdrukkings herinner 
aan 'n hoë ouderdom en baie vroeë ontstaanstyd.

I)ie nog onnoukeurige teologiese taalgebruik staan in sterk kontras met die van latere 
t>’e en herinner aan die voor-Niceense tyd. Die triniteitsleer is onontwikkeld en pas 
meer by die van Justinus.

Die opeenhoping van Godspredikate wat voorkom in die eucharistiese gebed (12.7 en 
15.7) is 'n antieke tendens. Christologiese formules wat later in die Christologiese twiste 
verdag geraak het, word hier nog op ongereflekteerde wyse gebruik en hoef nie nood- 
wendig op ketterse simpatieë te dui nie.

Dit kan inteendeel teruggevoer word tot pre-Ariaanse tye. As voorbeeld kan hier dien 
die uitspraak dat Christus verwek is deur die wil van die Vader (jfovbjoa) in 12.7. Justinus 
het nog dieselfde mening gehuldig, maar in die Ariaanse stryd was dit ’n omstrede 
gedagte en is later weggelaat. Dieselfde geld die gebruik van novnénoxoc, en áyyekoq 
trjs jiovXfjc, in 12.7, asook die subordinasianisme ten opsigte van Jesus in 12.30 en 
ander plekke.

Leclercq12 maak die opmerking dat dit lyk asof die Klementynse liturgie, as sy hele 
karakter en al die antieke formules in ag geneem word, teruggaan op die derde eeu 
sonder dat die tydsgrense nader afgebaken kan word. Hierby kan ’n mens aansluit, 
want gegewens ontbreek om enigiets anders definitief in dié verband te sê.

Hierby moet die werksaamheid van ’n latere redaktor, wat die hele versameling tot 
stand gebring het, in aanmerking geneem word. Hoe ingrypend dit was, is moeilik om 
vas te stel. Verskillende inteme gegewens dui op ’n latere tyd en kan aan die redaktor 
toegeskryf word. Die skeiding van geslagte by die vredeskus en in die godsdiens in 
die algemeen, is by Tertullianus nog onbekend. Dit kenmerk ’n latere gebruik. Die 
reëling: “Diakens moet staan by die deure van die mans en onderdiakens by die van 
die vroue” (11.11) bevat ’n teëspraak. Toe onderdiakens ingestel is, het daar geen 
diakens meer by die deure op wag gestaan nie en solank diakens die deure bewaak 
het, was daar nog nie onderdiakens nie.

In die derde eeu was die bewaking van die deure die taak van ostiarii en dit is ondenk- 
baar dat diakens weer in die vierde eeu hierdie taak verrig het. Dit toon dat die formu- 
lier stam uit ’n tyd toe daar nog nie ostiarii was nie en diakens deurwagters was. Die 
versamelaar het hier woorde ingevoeg wat pas by sy eie tyd, die einde van die vierde 
eeu. Trouens, enige teks wat vir eeue in liturgiese gebruik was, sou van tyd tot tyd 
aangepas word en ’n mens kan invoegings en aanpassings verwag.

’n Verdere probleem bestaan in 13.2 waar gesê word “laat die diaken weer aankon- 
dig”. Die voorbidding word dan herhaal en in die mond van die diaken gelê. 'n Herha- 
ling van die voorbidding is ondenkbaar en geen getuienis daarvoor is by ander kerkli- 
ke skrywers te vind nie. Daar is ook geen bewys dat die diaken in die m issa fidelium 
gebede gedoen het nie.

12 Leclercq, op. cit., p. 2753.
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Volgens Probst13 het die oorspronklike formulier, wat die redaktor voor hom gehad 
het, aan die einde van 12 ten einde geloop. In 13 het hy ’n ander litanie ingevoeg 
wat in baie opsigte met die vorige ooreenstem.

’n Verdere interpolasie is 12.1: “ek, Jakobus, die broer van Johannes, seun van Sebedeus 
sê ...”. Ook die slot van 13 is problematies. Die reëling is hier soos volg: biskop, priesters, 
diakens, onderdiakens en dan die hele volk kommuniseer. Dan deel die biskop die 
hostie uit en die diaken bied die kelk aan. Ps 34 (Ps 33) word gesing terwyl “die ander” 
kommuniseer. Wie is hierdie “ander” na die klerici en gemeente? Die woorde “Priesters, 
diakens en hele volk” is waarskynlik ’n invoegsel. Die woord pezaJ.ap^avéxw  maak 
dit duidelik. Die res “neem” nie op dieselfde wyse as die biskop nie. Laat ’n mens 
die sin as ’n invoeging weg, dan is die prosedure: hiema neem die biskop die gawe 
en bied dit aan ... en terwyl alle ander kommuniseer, word Ps 34 (Ps 33) gesing.

Verder is ’n vergelyking te maak tussen die voorbidding in 12 wat ooreenstem met 
die in 10. In laasgenoemde word vir die presbiters, die hele diakonaat en dienswerk 
gebid. Die dienswerk word gespesifiseer as die van “voorlesers en sangers”, waarby 
ook maagde, weduwees en wese bygevoeg is. In die voorbede van 12.43 word gebid 
vir die “diakens en die hele klems”. Van onderdiakens, deurwagters, ens. is daar dan 
geen sprake nie.

As die liturgie in die gebed van die gelowiges sangers en voorlesers vermeld, is dit 
onbegryplik waarom onderdiakens en deurwagters, wat gelyke rangorde met hulle het, 
nie genoem word nie. Die rede lê daarin dat, buiten voorlesers en sangers, daar ten 
tye van die ontstaan van die liturgie nog geen ander laer geestelikes was nie.

Die gedagtenis van die gestorwenes (12.43) volg op die voorbidding vir die lewendes 
in 12.44vlg. Hier word confessores  vermeld wat nie elders in die liturgie voorkom nie, 
asook onderdiakens wat in twee plekke, soos reeds genoem, latere toevoegings is. In 
die vroegste tyd is slegs martelare vermeld. In die martelaarsakte van Ignatius word 
gesê “laat ons deelgenote wees aan sy stryd” (xotvw/uev r<ï> d % j ) .

Die liturgie 13.6 gebruik die uitdmkking xoivwvoí yevéadai rfj<; ád'/.fjoeuiq. So het 
die memento in die begin van die tweede eeu reeds gelui. Met verloop van tyd was 
martelare alleen nie meer genoeg om te vermeld nie. In die tyd van Cyprianus (eerste 
helfte van die tweede eeu) is ook gestorwe konfessore in die liturgie herdenk. Hierdie 
is waarskynlik dus ook ’n latere invoeging.

Die vermelding van askete,14 vir wie in 12.44 by implikasie gebid word, en in 13.14 
onder die kommunikante voorkom, dui op ’n latere tyd toe hulle reeds ’n eie stand 
in die kerk gevorm het. Eers teen die begin van die derde eeu het hulle so ’n aparte 
stand uitgemaak.

A1 hierdie punte kan of op ’n latere ontstaan van die liturgie dui, of op die werksaam- 
heid van 'n latere redaktor. In die lig van die algemene antieke indmk wat die hele

13 F. Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderten, p. 276.
14 Probst, op. cit., p. 282.
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liturgie maak, moet aanpassings met verloop van tyd en die werk van ’n latere redak- 
tor teen die einde van die vierde eeu aanvaar word.

3 Liturgiese parallelle en verwysingsmateriaal

Die redaktor van die Constitutiones A postolicae het in sy eerste ses boeke baie ge- 
bruik gemaak van die Didascalia; die D idache het ’n deel van boek sewe uitgemaak.15 
In boeke een tot sewe, asook in boek agt, het hy sekerlik die eerste Klemensbrief ge- 
ken en gebruik. Die opskrif van CA 1 byvoorbeeld is identiek met die van 1 Clem. 
Verder is C/1 5.7 identiek met 1 Clem. 25vlg. Ten opsigte van boek agt is 12.27 verge- 
lykbaar met 1 Clem. 34.5 in soverre dit betrekking het op die Trishagion.

Dit is duidelik dat die eerste Klemensbrief hier ’n herinnering aan of verwysing na 
die liturgie bevat, hoewel W. C van Unnik16 dit bestry het. Die moontlikheid is sterk 
dat hierdie eeue-oue lofprysing, wat teruggaan op die vroeë tempelliturgie, ook in die 
Christelike kerk voortgesit is. Dit blyk ook uit gedeeltes van Openbaring 4 en 5 .17 ’n 
Mens het dus hier te doen met die oer-elemente van die Joodse en Christelike eredienste.

Die aanwysings vir voorbidding soos vervat in 1 Clem. 59-61 bied die oudste getuienis 
van die bestaan van so ’n uitgebreide voorbidding in die Christelike liturgie. Dit kan 
vergeiyk word met die intersessiegebede in die Klementynse liturgie.

In beide die vroeër gesiteerde werke van Probst word waardevolle gegewens aange- 
bied oor liturgiese materiaal of spore van die liturgie wat aangetref word by onder an- 
dere Justinus, Origenes, Clemens Alexandrinus, Cyrillus van Jerusalem, Chrysostomus, 
Theodorus van Mopsuestia en Athanasius. Die liturgie van Palestina is saamgestel uit 
die werke van Cyrillus van Jerusalem; die van Antiochië uit die werke van Chrysostomus 
deur Brightman.18 Besonder waardevolle opstelle oor die liturgiese materiaal in die 
ou kerklike skrywers is ook te vind in ’n werk saamgestel deur W. Rordorf e.a.19 In 
die kommentaar sal telkens verwys word na ooreenkomste tussen bepaalde uitdruk- 
kings in die liturgie en uitsprake van hierdie ou kerklike skrywers.

Werklik vroeë liturgiese tekste is veral die Canones Hippolyti,10 21 die Euchologion  van 
Serapion21 en die Testamentum dom ini nostri Jesu  Christi.22

Die Canones Hippolyti of kerkorde van Hippolytus, wat lank bekend was as die Egip- 
tiese kerkorde, kan in hoofsaak beskou word as ’n egte werk van Hippolytus van Rome

15 Leclercq, op. cit., p. 2753.
16 W.C. van Unnik, 1 Clement 34 and the Sanctus, Vig. Chr. 5, 1951, pp. 204-248.
17 Probst, op. cit., p. 26.
18 F.E. Brightman, Liturgies, Eastem and Westem. 1 Eastem Liturgies, Oxford 1896, pp. 

464-470; 470-475.
19 W. Rordorf, L ’eucharistie des premiers Chrétiens. Le point théologique 17, Paris 1976.
20 G. Dix, The treatise on the Apostolic Tradition o f  St. Hippolytus o f Rome, London 1968; 

B. Botte, La Tradition Apostolique. Sources Chrétiennes 11, Paris 1968.
21 H. Lietzmann, KT. 61, Bonn 1910, pp. 30-32.
22 I. E. Rahmani, Testamentum Domini nostri Jesu Christi, Mainz 1899; F. N au-P. Ciprotti, 

La version syriaque de l ’Octateuque de Clément, Paris 1967, pp. 25-68.

47



(ca 220 nC), naamlik sy ’AnootoÁiyJj naoábomt; of Traditio Apostolica. Dit het behoue 
gebly in Koptiese, Arabiese, en Ethiopiese vertalings, asook ’n klein gedeelte in Latyn, 
en het waarskynlik ook as bron vir die Klementynse liturgie gedien.

Die Euchologiort van Serapion is ’n versameling van dertig gebede geskryf deur Serapion, 
biskop van Tbmuis (geb. 339; oorl. na 362). Die Testamentum Domini nostri Jesu Christi 
is twee boeke wat oorspronklik in Grieks geskrywe is dog slegs in Siriese, Koptiese, 
Ethiopiese en Arabiese tekste behoue gebly het.

Dit is ’n verwerking en uitbreiding van die kerkorde van Hippolytus. In die tweede 
boek daarvan kom ’n beskrywing van die eucharistiese viering voor.

Die Jakobusliturgie (Antoniadis, op. cit., pp. 277-314) was vir die grootste gedeelte 
reeds opgeteken teen die einde van die vierde eeu of op sy laatste aan die begin van 
die vyfde eeu.23

Die Markusliturgie (Antoniadis, op. cit., pp. 315-345) was in Egipte in gebruik en in 
sy Koptiese vorm staan dit op naam van Cyrillus. Die eucharistiese gebed van Serapion 
is daarop gebaseer.

Die Basiliusliturgie (Antoniadis, op. cit., pp. 346-357), wat die Markusliturgie in Egipte 
in ’n groot mate verdring en verskillende uitbreidinge ondergaan het, se oervorm is 
moeilik vasstelbaar. In die huidige ortodokse kerke word dit nog vir tien dae per jaar 
gebruik.

Die sogenaamde Chrysostomusliturgie (Antoniadis, op. cit., pp. 6-44) wat sedert die 
tiende eeu op naam van Chrysostomus staan, is die mees algemeen gebruikte Iiturgie 
van die Grieks-Ortodokse kerk. Dit sluit in hoofsaak aan by die liturgie wat ten tye 
van Chrysostomus in Konstantinopel gebruik is, dog in sy huidige vorm het dit baie 
later ontstaan. Kodifisering van die bogenoemde Oosterse liturgieë behoort eers tot 
die sesde eeu.24 In die kommentaar sal telkens vergelykings tussen hierdie latere litur- 
gieë en die Klementynse gemaak word.

In hoofsaak stem die uiterlike skemas van die Traditio Apostolica en die Klementynse 
anafora ooreen.25 Die Traditio Apostolica se skema bevat ’n inleidende dialoog, ’n in- 
leidende seën en ’n anamnese van die wonders wat God deur Christus gedoen het. 
Dan volg die instellingswoorde, offerandegebed, epiklese, slot-doksologie en 'n 
slot-Amen.

Die Klementynse anafora 12.3vlg. bevat ook die inleidende dialoog en seën. Dan volg 
in 12.6-34 die eucharistiese gebed wat eintlik ’n lang anamnetiese seksie is of ander- 
syds ’n lang lofprysing waarvan anamnese die basiese element is. Dit bring lof aan die 
Vader en die Seun oor die wonders en weldade van God in die Ou Testament.

Voordat oorgegaan word na die wonders van God in Christus, soos vervat in die Nuwe 
Testament, word die Trishagion hier ingevoeg. Hiema volg die instellingsverhaal

23 A. Tarby, La priêre eucharistique de Téglise de Jerusalem, Paris 1972, p. 26vlg.
24 G. Kretschmar, RCG 4, p. 404.
25 M. Metzger, op. cit., p. 56.
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(12.35-37). offerandegebed (12.38), epiklese en intersessiegebede (12.40-49). Diteindig 
ook met 'n doksologie en Amen (12.50).

Daar word algemeen aanvaar dat die anafora van die Traditio Apostolica die ouere 
is en dat dit gedien het as bron vir die Klementynse liturgie. Dit kan in elk geval, soos 
reeds gesê, die uiterlike skema geld. Die Klementvnse liturgie volg sy eie weg met sy 
lang anamnetiese lofprysing en die afsluiting daarvan met die Trishagion. Bybelse aan- 
halings en aanknopingspunte oorheers hierdie lang lofprysing of belydenis van die groot 
wonderdade van God in die Ou Testament. Ook Stoïsynse gedagtes het 'n rol gespeel 
by sy beskrywing van die skepping, soos in die beskrywing van die ontstaan van geluid 
12.10 en van die vier elemente 12.17.

Ten opsigte van die werk van Christus is ook deur die Klementynse liturgie van ouer 
stof gebruik gemaak. Indien die Traditio A postolica inderdaad as bron gebruik is, is 
die materiaal hier ook aansienlik uitgebrei. Die Traditio Apostolica vermeld slegs die 
opstanding van Christus, terwyl die Klementynse liturgie veel meer volledig is in 12.34.

Die instellingsverhaal, die gebed oor die offerande en epiklese, is in die Klementynse 
liturgie baie langer as die van die Traditio Apostolica. Die instellingswoorde van laas- 
genoemde is baie kort en bevat slegs die woorde van Christus oor die brood en wyn. 
Hier verwys die offerandegebed slegs na die dood en opstanding van Christus, terwyl 
die Klementynse liturgie hiev nog byvoeg die lyding, die sit aan die regterhand van 
die Vader, asook die paroesie. Die Traditio Apostolica se epiklese bevat slegs een bede, 
naamlik vir die gawe van die Gees aan die kommunikante met die oog op hulle 
geloofsgroei. ’n Tweede bede dat die Heilige Gees oor die gawes kom, word beskou 
as 'n toevoeging tot die oorspronklike teks.26 Ook hier is die Klementynse meer 
uitgebreid.

In die Traditio Apostolica word die epiklese direk gevolg deur die slot-doksologie. 
Daarenteen het die Klementynse liturgie na die epiklese twee lang intersessiegebede.

Ook die slot-doksologie in die anafora van die Traditio A postolica het in die Klemen- 
tynse liturgie 'n uitbreiding ondergaan met 'n opeenhoping van doksologiese terme.

Die Testamentum Domini nostri Jesu  Christi het die Traditio A postolica ook uitge- 
brei.27 Die anafora van die apostoliese tradisie vorm n byna ongeskonde gedeelte hier- 
van, terwyl aan die begin en slot gedeeltes bygevoeg is. Na ’n inleidende dialoog spreek 
die biskop drie agtereenvolgende “eucharistieë” uit; respektiewelik geng tot die Vader, 
die Seun en weer tot die Vader. Dit bevat verskeie herhalings en die derde ''dankseg- 
ging" lyk na die inleiding tot die Trishagion in CA 8.12.27. Hiema volg ’n kort anamnese 
van die werk van Jesus Christus, gevolg deur die instellingsverhaal en die offerandegebed.

Tussen die epiklese en offerande staan ’n nuwe offerandegebed, danksegginge en voor- 
bedes. Die epiklese bevat slegs die bede vir die gawe van die Heilige Gees aan die 
kommunikante. Die slot-doksologie is identies aan die een in die Traditio Apostolica.

26 Metzger, op. cit., p. 61; Boyer, Eucharistie, Toumai 1965, pp. 170-174.
27 Metzger, op. cit., p. 63.
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Drie dialoog-formules tussen die biskop, diaken en gemeente bestaande uit interses- 
sies en danksegginge sluit die geheel af.
Die geheel is nie so afgerond en goed opgebou as die Klementynse liturgie se anafora 
nie. Die instellingsverhaal bevat slegs die broodwoorde van Christus en nie die wyn- 
woorde nie. Dit word ook gekenmerk deur verskillende tussenwerpsels van die gemeente.

Min of meer uit dieselfde tyd as die Constitutiones volg die anafora van Serapion28 
in brëe trekke dieselfde skema as die Kiementynse maar verskil daarvan in detail. Sy 
anamnese is geskryf in ’n meer beskrywende as verhalende styl, aangesien dit meer 
klem lê op die verskillende aspekte van Gods wese as sy dade; ook voorbedes is daarin 
verweef. Die Trishagion is voorafgegaan deur ’n inleiding en word gevolg deur ’n bede 
vir die teenwoordigheid van God. Aangesien hemel en aarde vol is van sy heerlikheid 
word gevra dat God ook die aangebode offerande mag vervul met sy mag en teenwoor- 
digheid. Hoewel dit as epiklese beskou word, volg die eintlike epiklese eers na die 
offergebed.
In plaas van “gedagtig aan” verskyn “ons offer aan U” vyf keer in die gebed. Eers 
word die brood as figura van die liggaam van Christus geoffer aan God en dan word 
die betekenis van die brood verduidelik deur die eerste deel van die instellingsverhaai, 
Christus se broodwoorde. Die offerande gaan voort met ’n vermelding van die lyde 
van Christus en bepaalde gebede ten behoewe van die kerk. Op dieselfde wyse word 
die betekenis van die beker uitgespel en verbind met Jesus se wynwoorde. Die woorde 
“doen dit tot my gedagtenis” ontbreek.

’n Besondere kenmerk van die anafora van Serapion is sy Logos-epiklese. A1 die ander 
het epikleses van die Heilige Gees. Die epiklese word gevolg deur intersessiegebede 
ten behoewe van die gemeente, die dooies en die persone wat die offergawes gebring 
het. Die slot-doksologie is trinitaries. Soos die eerste twee anaforas, is sy skema ook 
baie naby aan die van die Klementynse liturgie.29

Eie aan die Klementynse liturgie is veral die anamnese van die skepping en van Gods 
wonderdade in die Ou Testament, die eerste bede van die epiklese en ’n groot gedeel- 
te van die intersessiegebede. Die anafora van Serapion loof die transendensie van God, 
maar vermeld nie sy dade nie. Die Klementynse liturgie het dus voortgebou op die 
skema van die Traditio A postolica  met behulp van tradisioneie gebedsformules.

W. Bousset30 het daarop gewys dat die “eucharistiese” gebede in C.4 7.34vlg. verwant 
is aan Joodse tekste en die betrokke gebede weer het baie gemeenskaplik met die 
Klementynse anafora.
L. Ligier31 het die ooreenkoms beskryf tussen die anamnese van die skepping en die 
goddelike wonders van die Ou Testament, wat die eerste deel uitmaak van die Kle- 
mentynse anafora en die Seder ’A bodah  van die Joodse Kippur of versoendag.
28 ibid. , p. 65.
29 ibid., p. 68.
30 W. Bousset, Eine jildische Gebetssamlung im siebenten Buch der Apostolische Konstitutio- 

nen. Nachrichten von der Kóniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Góttingen, Philo- 
logisch historische Klasse aus dem Jahre 1915, Berlin 1916, pp. 435-489.

31 L. Ligier, Péché’ d ’Adam et péché du Monde, t. 2, pp. 290-492.
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Andersyds het C Giraudo32 voortgehou op P Audet33 se werk, wat ’n identiese inhoud 
tussen evxaQuneiv en evXoyeïv sien as projeksie van die Joodse werkwoordgroep brk. 
Wat die vorm betref herken Giraudo die Joodse oorsprong van die Christelike liturgie 
in 'n hele serie berakoth  asook in die todah. In CA 7 .33-38 vind hy ’n egte Joodse 
gebed (tefilla)-stnjktuur wat in ver-Christelikte vorm van toepassing gemaak is op die 
Dag van die Heer en waarby God geloof is vir die nuwe dispensasie in die viering van 
die betrokke dag. Hierdie gebedsformulier begin met ’n berakah  met ’n sentrale 
anamnetiese seksie, wat uiteindelik oorgaan in ’n epikletiese gedeelte.

Die sentrale gedeelte pas dan by die Joodse Qedussat hajjom, die sabbatsgebed. Die 
epikletiese seksie begin met ’n x a í vvv, “en nou”, soos die Hebreeuse w ’atta. Die 
struktuur van die Klementynse anafora stem hiermee ooreen.34 Ook die nagmaalsgebede 
in die D idache 10, 2 -5  gaan in vorm terug op Joodse modelle en veral die Birkat 
ham m azon.35 In die tweede gebed van die Christelike formulier gaan die berakah  oor 
“geestelike spys en drank”.

Die tema van die aartsvaders, die wet en die bevryding uit Egipte wat in die tweede 
bede van die Birkat ham m azon  voorkom, word in die tweede gebed van die Chnste- 
like vorm ’n heilshistoriese anamnese. Dit begin by die skepping (Did. 10, 8) en gaan 
voort met God se voorsiening van voedsel en vir die gawe van die wet. Die epikletiese 
seksie word in die D idache ’n gebed vir die kerk, die nuwe Israel en die nuwe Jerusa- 
lem. ’n Vergelyking tussen genoemde liturgieë toon bepaalde gemeenskaplike elemen- 
te -  ’n aanvangsgebed, offerandegebed, epiklese, intersessiegebede en slot-doksologie. 
Veral ten opsigte van die struktuur van die gebede en doksologieë is dit hoogs waar- 
skynlik, indien nie absoluut seker nie, dat hier uit die gebedstradisie van die Jodedom 
ook geput is.

Veral in kringe waar Joodse Christene aanvanklik die meerderheid was, lê dit voor 
die hand dat ou gebedsvorme en -formules soos berakoth  en die todah  met hulle 
anamnetiese en epikletiese seksies behoue sou gebly het, maar dat dit met nuwe in- 
’noud gevul is ten opsigte van die heilswerk van Christus. Ou gebedstekste en veral 
Psalmtekste is as ’t ware vanself in die gebede ingeweef deur gelowiges wat die Ou 
en Nuwe Testament geken het.

Vaste teksreekse met betrekking tot die skepping en die Ou-Testamentiese heils- 
geskiedems het ’n mens in elk geval in enkele Psalms asook in gedeeltes soos Hand 7 
en Heb 11. Ook uit die Testimonia kon geput word om die inhoud aan te vul.

Bogenoemde oudste liturgieë het elk op sy eie wyse die inhoud van die min of meer 
vaste liturgiese elemente tot stand gebring. Die Klementynse anafora het die skema 
op ’n besonder logiese wyse ontwikkel. Herhalinge is tot ’n minimum beperk en die

32 C. Giraudo, La Struttura letteraria della preghiera eucaristica. Saggio sulla genesi lettera- 
ria di una forma, Roma 1981.

33 J-P. Audet, Esquisse historique du genre littéraire de la “bénédiction” juive et de l’“eucha- 
ristie” chrétienne, RB 65, 1958, pp. 371-399.

34 Giraudo, op. cit., pp. 254-260.
35 ibid., p. 249vlg.
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vorme is nie vermeng nie. Anamnetiese en epikletiese seksies is apart gehou. Die in- 
voeging van die Trishagion staan op ’n besonder logiese posisie tussen die Ou- 
Testamentiese en Nuwe-Testamentiese heilsgeskiedenis.

Die anafora van die Testamentum Domini is nie so goed opgebou nie. Hier is aanroe- 
pinge van God en danksegginge vermeng; bepaalde formules word meermale herhaal 
en dieselfde tema net in ander woorde omskryf. ’n Vermelding van Bybelse gebeurte- 
nisse ontbreek.36 Die anafora van Serapion stem meer ooreen met die Testamentum  
Domini as met die Klementynse en ook hier word geen aansluiting by die Bybelse 
geskiedenis gemaak nie.

4 Bybelse aanknopingspunte

Die Bybel bly een van die belangrikste vormende elemente van die liturgie. Liturgiese 
gedagtes lê soms ook agter sommige Bybelgedeeltes of -tekste. Die inhoud en woor- 
deskat sluit vir die grootste gedeelte aan by die Bybel. In die Klementynse liturgie het 
veral die Ou Testament, en dus die Septuaginta, ’n geweldige groot rol gespeel. Dikwels 
is Bybelverse eenvoudig aaneengeryg.

4.1 Die gebede vir die kategumene

Die kategumenaat is gewortel in die Bybel. Gal 6.6 sinspeel reeds op geloofsonderrig. 
Die litanie 6 .5 -8  is toegespits op die situasie van die kategumene. Die verskillende 
bedes is vir ’n groot gedeelte sinsnedes en frases uit die Bybel. Met die bede, gee aan 
hulle “die begeertes van hulle harte”, sluit die liturgie aan by Ps 36.4. Die bede om 
verligting en onderrig (avvexí^u)) in die gebooie en insettinge van God herinner veral 
aan Ps 118.26.27.

Die vrese van God word rein en heilbringend genoem, soos in Ps 18.10. Ooreenkomstig 
Ps 1.2 word gebid dat die harte geopen word om dag en nag by God te wees. Om 
gereken te word tot die kudde volg logies uit die beeld wat so dikwels in die Johannes- 
evangelie gebruik word vir die gemeente; hoewel êvów nie in die Nuwe Testament voor- 
kom nie, staan “gereken word tot” in Hand 1.17, terwyl “versterk word” teruggaan 
op Ps 40.13. Die beskrywing van die doop as “bad van die wedergeboorte” sluit aan 
by Tit 3.5 en die “kleed van onsterflikheid” by 1 Kor 15.53, 54. Die uitdrukking óvtío? 

van die bede in die liturgie is te vind in 1 Tim 6.19.

As die doop hier beskryf word as bevryding uit goddeloosheid, sluit die bede met sy 
gebruik van die werkwoord qvo/ucu nie net by die Onse Vader aan nie, maar seker 
ook by Is 59.20 wat in Rom 11.26 gesiteer word. Die bede in 6.6 om reiniging van 
elke bevlekking van siel en liggaam sluit aan by 2 Kor 7.1 en die “woon en wandel 
van God in hulle” by 2 Kor 6.16 (of L ev  26.11). Die “regstelling van hulle voome- 
mens” kan vergelyk word met Ps 89.17. Die bede dat hulle ingange en uitgange ge- 
seën word, put uitPs 120.8. Hoewel nhr\n/iêXr\/ia in 6.7 oorspronklik ’n musiekterm 
is, word dit hier gebruik vir “sonde” soos in 2 Esdr  10.19 en in Dan 9.7. “Verkeer

36 Metzger, op. cit., p. 69.
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met die heiliges” vloei voort uit die Nuwe-Testamentiese benaming vir die gelowiges 
in Hand 20.32; Ef 1.18 en Kol 1.12.

Ook die gebed van die biskop vir die kategumene (6.12-13) sluit nou aan by die Bybel. 
Die uitdrukking “sien neer op” (ËmSe êm) is bekend in klassieke Grieks in gebede 
tot die gode. maar ook hier is dit weer die Septuaginta wat die beste vergelykingsmate- 
riaal bied. Vergelyk onder andere met Ps 89.16: ’ém be in i tov<; SovXov; oov xaï tá  
£Qyá oov en in die Nuwe Testament met Luk 1.25 en Hand 4.29. Dit was natuurlik 
ook in die verdere patristiese literatuur bekend, behalwe in die liturgie. As die biskop 
bid dat God hulle ’n nuwe hart gee en hulle binneste vemuwe, sluit dit net so aan 
by Ps 50.12.

Die doen van die wil van God év y.aobia jtXrjgei xai yvxfj deXovoy is woorde wat stam 
uit 2 Mac 1.3. Die uitdrukking “Jesus Christus ons Hoop" spruit uit 1 Tim 1.1 en 
Kol 1.27. Oor die doksologie, wat net so Bybels is, is elders gehandel.

Hierdie twee eeue-oue gebede beweeg dus absoluut binne die taal en uitdrukkings- 
wyse van die Bybel. In die kommentaar word uiteraard in meer besonderhede hieroor 
gehandel. Die ander gebede van die liturgie vertoon dieselfde beeld en 'n kursoriese 
blik daaroor kan in hierdie stadium gegee word.

4.2 Die gebede vir die besetenes

Bestraffing van onreine en bose geeste deur Christus (7.2, of deur God in Christus) 
sluit aan by Mark 5.8. Die uitdrukking “onreine geeste” as sinoniem met Saí/uwv kom 
veral in die Markus-evangelie voor. Die mense wat in die gebed as nXáo/iaza van God 
beskryf word, is ’n Ou-Testamentiese uitdrukking wat die beste bekend is uit Ps 102.14. 
In die Afrikaanse vertaling lui dit (Ps 103.14); “Hy weet watter maaksel ons is.”

Ook die uitdrukking dat God "met groot wysheid gemaak het” (7.2) is Ou-Testamenties. 
Ps 103.24 lui jrávTct év oo<t>ía é n o h j o a Die gebedsroep “red en rig op" gaan terug 
op Psalmgebede soos Ps 3.8: áv a orá  xvgie owoov /ie .

Die gebed van die biskop vir die besetenes (7.4-7) bestaan vir die grootste gedeelte 
uit Bybeltekste of sinspelinge op Bybeltekste. “Die een wat die sterk man vasbind” 
is gebruik soos in die gelykenis van Jesus in Matt 12.29, maar dit is toegepas op die 
oorwinnende mag van Jesus. Die “mag om op slange en skerpioene te trap” is ’n di- 
rekte sitaat uit Luk 10.19. Die woord “mensemoordenaar” vir die duiwel is Nuwe- 
Testamenties (Joh 8.44; 1 Joh 3.15). Oorgee “soos ’n mossie aan kinders” (7.5) herin- 
ner aan Iob 40.29 en Sv ýghTei xai %g é/ie i... kom woordeliks uit die gebed van Manasse 
(Od 12.4). Die duiwel se val, soos “’n weerligstraal uit die hemel”, waama in die gebed 
verwys word, staan natuurlik in Luk 10.18.

Verskillende sinsnedes uit die Ou Testament word in 7.7 gebruík om Christus as God 
te verheerlik, onder andere Is 44.27; Ps 105.9; Ps 96.5 (die berge smelt weg soos was 
voor u aangesig), Ps 116.2 (sy waarheid duur tot in ewigheid), Ps 8.3 (die kinders en 
suigelinge verkondig sy lof), asook 2 Esdr 19.6 (Neh 9.6: die engele verheerlik en aan- 
bid Hom). In 7.7 kom ook ’n aanhaling van Ps 103.32 voor wat gekombineer is met 
Nah 1.4. Ten slotte staan daar ook nog ’n aanhaling van Iob  9.8.
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4.3 Gebede vir die doopkandidate
Die litanie bevat hier net die bede dat die Heer die doopkandidate waardig sal maak 
om ingelyf te word in die dood van Christus en saam met Hom op te staan, soos in 
Rom 6.3vlg. Die bede dat hulle mag deel in sy koninkryk kan vergelyk word met Ef 
5.5: xXr)Qovonía êv tfj /laotXcía tov Xpinxov. Die woord Qo)xit,é>ji£voi, “wat verlig sal 
word”, wat vir die doopkandidate gebruik word, het sy oorsprong in die Bybel. Die 
werkwoord word meermale in die Septuaginta gebruik in verband met die gelowiges, 
dog ook Joh 1.9 en 1 Kor 4.5 vorm die agtergrond van die uitdrukking.

Die gebed van die biskop vir die doopkandidate gee ’n aanhaling uit die Ou Testament 
(Is 1.16) as Skrifbewys vir die doop, net soos Justinus (D iai, 61.1), maar voer dit ver- 
der ook terug op ’n gebod van Christus wat “’n geestelike geboorte van bo af ’ beveel 
het. Kindskap van God wat verkry word deur die doop, sluit aan by Rom 8.15 en 8.23.

4.4 Die gebede vir die boetelinge
Die litanie vir die boetelinge begin met die bede dat God hulle die weg tot bekering 
toon (9.2). Psalms soos P s  24 met sy boetestemming en die bede dat God die mens 
sy weë leer, het hier vormend gewerk. Die bede dat God die Satan vertrap onder hulle 
voete sluit aan by Rom 16.20 en “verlossing uit die strik van die duiwel” kom uit 2 
Tim 2.26.

Die frase “wettelose woorde” stam uit 2 Mac 10 (ádéfuxovQ Xóyovg) en “onbehoorlike 
dade” (áxójtá) uit Iob  27.6; 34.12; 35.13 en Luk 23.41. Die beeld van die skuldbewys 
met sy eise teen ons, uit Kol 2.14 asook die van die boek van die lewe uit Dan 12.1; 
Op 13.8; 20.15 en 22.19 ens. word deur die liturgie in 9.3 gebruik. “Reiniging van 
elke bevlekking van liggaam en gees” uit 2 Kor 7.1 wat in 6.6 gebruik is, word hier 
herhaal.

Ps 102.14 (God ken sy skepsele -  nXáo/aaxa) word aangehaal in 9.4 om te beklem- 
toon dat die menslike swakheid en sondigheid by God bekend is. Vir die algemene 
sondigheid van die mens vergelyk Prov  20.9 en Sir 8.5 (ons is almal év êmxi/iíoa;; 
ons staan as ’t ware almal onder die tug). Die bede om bekering van die boetelinge 
in 9.5 word versterk deur verwysing na die vreugde in die hemel oor een sondaar wat 
hom bekeer (Luk 15.7). Die bede om versterking deur die Gees sluit aan by Ps 50.14 
en “dat hulle voetstappe nie meer sal wankel nie” by Ps 16.5.

Volgens die iiturgie (9.8) is die natuurlike wet (Rom 2.14) en die geskrewe wet aan 
die mens gegee sodat hy binne die wet soos ’n redelike wese kan lewe; daarmee het 
God sy goedheid self gegee as ’n “preskripsie tot bekering”. Die teks by uitstek oor 
bekering, E z  33.11, word ook aangehaal in die gebed (9.8). Die aanneming deur die 
Nineviete van die bekeringsprediking van Jona (9.9) uit Jon 3 en Matt 12.40vlg. dien 
as illustrasie van die universele heilswil van God, wat wil dat alle mense gered word. 
Die vader in die gelykenis van die verlore seun is sonder meer God, wat gevra word 
om ook nou die bekering van die boetelinge te aanvaar. Die grond daarvoor is ook 
die belydenis uit 3 Regn 8.46 dat daar geeneen is wat nie gesondig het nie en dat, 
as God die ongeregtigheid sou toereken, niemand sal kan bestaan nie en dat daar by 
God versoening te vind is (Ps 129.3.4).

54



4.5 Die gebede vir die gelowiges

Die litanie vir die gelowiges (10.3-22) bevat ook sinsnedes wat aanhalings uit of verwy- 
sings na Bybeltekste is. Hieronder val die bcskn-wing van die kerk (10.4) as strckken- 
de van "uithoeke tot uithoeke '. Die uitdrukking kom uit Ps 71.8 (vgl. Rom 10.18). 
Die kerk word ook beskryf as gebou op 'n rots soos die liuis in Matt 7.25 en daar 
word gebid dat dit so stewig bly tot die voleinding van die wêreldtyd (vgl. Matt 28.20).

Die bede vir die biskoppe wat die woord korrek uitlê (“sny” 10.6) verwys na 2 Tim 
2.15. Die “waardige leeftyd” wat vir die biskoppe gevra word mag sinspeel op Sap  4.8. 
Die gebed vir die vyande en haters (10.16) sluit natuurlik aan by Matt 10.22 en 5.44. 
Die gebed vir die jongmense van die kerk (10.18) vir wie gevra word dat hulle gelei 
word tot volwassenheid hennner aan Ef 4.13. Die bede om verlos te word van die bose 
(10.19) is natuurlik van die Onse Vader afhanklik (Matt 6.13). Die “wat ongeregtigheid 
doen” (10.19) word so genoem waarskynlik volgens Ps 140.9.

Die boodskap van “kennis wat God deur Christus gegee het tot erkenning van sy heer- 
likheid en sy naam" (11.2) herinner aan 2 Kor 4.6 en veral Joh 17.6 en 26. Onkunde 
(11.3) is 'n kenmerk van die heidense voor-Christelike tyd soos in Ef 4.18 en in on- 
kunde is bose dade gepleeg soos in Hand 3.17. Die twee Bybelse stemmings van vrees- 
ontsag en liefde teenoor God (vgl. Deut 10.12) kenmerk in die liturgie die neerbuigen- 
de ontsag voor die heerlikheid van God.

Die bede dat God ’n verhoorder van gebede sal wees en dat die gelowiges sonder vlek 
of rimpel bewaar sal word (11.4) sluit aan by Ef 5.27 maar die aandrang op volkomen- 
heid herinner aan Ou-Testamentiese reinheidswette (Lev 21.17). In 11.5 word gevra 
dat God ’n helper (ávuhjnTcog) van die gemeente mag wees soos dikwels in die Psalms 
bely word (bv. in Ps 118.114). In dié verband is die opeenhoping van attribute en sino- 
nieme vir God as ’n helper opvallend hoog in die liturgie.

Die uitverkiesing van die gemeente (11.5) sluit aan by die Ou-Testamentiese uitverkie- 
sing van die volk Israel, wat voortgesit is ín die Nuwe Testament in onder andere I 
Kor 1.27-29 en Ef 1.4. Hierby sluit die uitspraak aan dat die gemeente losgekoop 
is deur die kosbare bloed van Christus met ’n aanhaling uit Hand 20.28 of 1 Pet 1.19. 
Ook die vertrouensvolle belydenis dat “niemand uit u hand kan ruk nie” is Nuwe- 
Testamenties (Joh 10.29). Soos die psalmis (Ps 61.6) bely die biddende gemeente ook 
hier dat God sy verwagting is. In 11.6 sluit die gebed aan by die hoëpriesterlike gebed 
van Christus (Joh 17.17). Die verdere bedes om redding uit verskillende situasies be- 
vat almal sinsnedes uit die Bybel: Matt 4.23; Ps 63.2; Ps 90.5.6.

4.6 Die eucharistiese gebed

Die aanhef van die gebed is een groot lofprysing van God “aan wie die hele gemeen- 
skap van gelowiges op aarde sy bestaan te danke het” (Ef 3.15 in die Afrikaanse verta- 
ling “van wie elke vaderland genoem word”). Merkwaardig is die invoeging (12.6) “asof 
van die aanvangspunt (á^etrjpí'a) af ’ in 1 Kor 8.6 se woorde “uit wie alle dinge is”. 
Dit is bedoel as ’n verklanng van die teks. Die leer van die skepping uit niks (12.7) 
het ’n moontlike Bybelse aanknopingspunt in 2 Mac 7.28 en Rom 4.17. Die idee van
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die skeppingsmiddelaarskap van Christus gaan terug op 1 Kor 8.6 en dit gaan oor 
in verheerlikende terme in verband met Jesus Christus: sy pre-eksistensie vloei voort 
uit die Messiaanse verklaring van Ps 2.7, wat ook in Hand 13.33 gebruik is.

Die benaming van Christus as Logos het natuurlik sy wortels in die proloog van die 
Johannes-evangelie. Die benaming Wysheid (lewende) spruit uit die Ou-Testamentiese 
gedagtes oor die verpersoonlikte Wysheid in Spr 8.21-36. Die titel “Eersgeborene van 
die hele skepping” is gehaal uit Kol 1 .15-20 terwyl die benaming “Engel van die groot 
raad” ’n Messiaanse verklaring van die Septuaginta-weergawe van Is 9.5 is. Net so sluit 
die titel “u hoëpriester” aan by die Messiaanse verklaring van Ps 109.4 en die 
Hebreërbrief.

Jesus word koning genoem soos in 1 Kor 15.25 en die titel K vqwi;  vir Jesus is natuur- 
lik algemeen in die Nuwe Testament (o.a. Hand 9.28; 11.17; Rom 1.4 en talryke ander 
plekke). Hier is dit in kosmiese sin bedoel. Christus is Heer oor “alle dinge in hemel 
en op aarde” soos in Matt 28.18.

Ook die titel /«jvoyfvr;? is natuurlik Bybels. Hierdie gedeelte (12.6-7) wat met sy kort 
sinsnedes en frases een groot “loflied” of lofprysing wil wees, bevat dus slegs verheerli- 
kende terme van God en Christus. Lofprysing en belydenis loop hand aan hand en 
’n mens sou ook kan sê dis een groot belydenis van God en Jesus Christus.

In 12.8 gaan die lofprysing oor na die verheerliking van die skeppingswerk van God. 
Op dié wyse word dit ’n egte berakah  soos die “model-gebed” van die sinagoge in Neh 
9 (2 Esdr 19 in die Septuaginta). Daar word ook eers die een Here geloof en dan word 
die skeppingswerk verheerlik. Dit tel onder die “groot dade van God” soos die skep- 
ping ook in Ps 135.4 besing word. Die skepping word nou in die liturgie as ’t ware 
besing in psalmstyl; “U het die hemel gevorm soos ’n koepel en soos ’n vel uitgespan” 
(Is 40.22; Ps 103.2). Die vestiging van die aarde op “niks” (Iob 26.7) kom ook hier 
te voorskyn.

Teenoor Gen 1.3 se bekende skeppingswoord “laat daar lig wees” lyk dit met die eerste 
oogopslag vreemd dat hier (12.9) gesê word dat God die lig uitgelei het uit sy skatka- 
mers. Dit is egter woordeliks geneem uit Ier 28.16. Die massoretiese teks Jer 51.16 
lui hier anders: “Hy laat die wind uit sy voorraadskuur kom,” soos dit in Afrikaans 
vertaal is.

Die duistemis en nag wat dikwels in Bybelse konteks ’n negatiewe konnotasie het, 
word hier (12.9) positief aangewend: God het dit bestem tot rus vir alle wesens op 
aarde. Ook in Ps 103.20 het dit hierdie positiewe betekenis: dit is bestem vir die wilde 
diere om dan vry te kan rondloop. Soos Gen 1.16 sê die liturgie dat die “son gemaak 
is om bedags te heers en die maan om snags te heers”.

Die “sterrekoor”, sê die liturgie, is deur God bestem om in te pas in die verkondiging 
van sy lof soos in Ps 18.2. Die vier elemente, aarde, water, lug en vuur, word hier 
elkeen apart aangegee as geskape deur God en ook word die nut daarvan vir die men- 
se weergegee. Water is bestem vir die mense om te drink en ook tot reiniging. In Ps
103.10.11 word gesê dat dit geskep is sodat die diere (drjgía) kan drink.
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Die liturgie sluit meermale by hierdie Psalm aan. Lug word lewegewend genoem en 
dien die asemhalingsproses en die vuur dien tot versagting en verligting van die duister- 
nis, sê die liturgie en sluit daama weer aan by die skeppingsverhaal (Gen 1.9vlg.) oor 
die verdeling van die waters om die see te vorm (12.13). Die beskrywing van die see 
met sy “klein en groot diere” is ontleen aan Ps 103.25.

Soos in die skeppingsverhaal (Gen l.llv lg .) word nou die skepping van plante en ver- 
skillende sade vermeld (12.15). Vervolgens word die inperking van die oervloed be- 
skryf en dit herinner aan Iob 38.8 asook aan die gebed van Manasse (Od 12.3). Met 
sy weergawe van die skepping van die mens (12.16) sluit die liturgie weer aan by die 
Bybelse skeppingsberig deur Gen 1.26 aan te haal.

ln die vermelding van die paradysgebeure (12.19) sluit die liturgie aan by Gen 2.17 
en die boom van kennis van goed en van kwaad. In die Bybelse berig is hierdie boom 
eintlik 'n “doodsboom”, want in Gen 2.17 word gesê dat hulle sal sterwe as hulle van 
die vrugte daarvan eet. In Gen 3.4vlg. is dit die woorde van die “slang” dat hulle nie 
sal sterwe nie maar soos gode sal wees as hulle daarvan eet. Die liturgie lei die loon 
vir gehoorsaamheid aan Gods gebod as positiewe teenpool hieruit af: “as hulle die ge- 
bod bewaar sal die ontvangs van onsterflikheid die loon wees”.

Die sondeval, die verleiding van die vrou en haar raadgewing aan Adam uit Gen 3.1vlg., 
asook die verdrywing uit die paradys, word as ’t ware die begin van die groot heils- 
geskiedenis van God, waarin oordeel en genade mekaar afwissel. Die mens word uitge- 
dryf uit die paradys om “in die sweet van sy aangesig sy brood te verdien”, maar God 
gee die wasdom en die groei en roep die mens tot onsterflikheid en wedergeboorte 
(12.20). Die hele menigte van die nageslag van Adam (12.21) gaan voort in die skema 
dat God die wat by Hom bly, verheerlik en die wat Hom verlaat, straf. Die geskiedenis 
van Kain en Abel uit Gen 4.3vlg. staan hier eerste op die lys net soos in die lys van 
geloofsgetuies in Heb 11.4.

Set en Enos (Gen 5.1-9) word ’n voorbeeld van die “aanneming” deur God (12.21) 
asook Henog se “verplasing" of “wegneem” (Gen 5.24). In Heb 11.5 staan Henog se 
naam as geloofsgetuie na Abel. In Heb 11.6 word God, net soos in die liturgie (12.19-20), 
’n beloner genoem van die wat sy gebooie onderhou, voordat soos ook hier, oorge- 
gaan word na die geskiedenis van die sondvloed van Gen 6.6vlg. en 7.6vlg.

Die verhaal van Sodom en Gomorra en die redding van Lot soos vervat in Gen 19.25 
en 2 Pet 2.6 is ’n ander moment in die geskiedenis van die oordeel en genade van 
God wat in die liturgie geloof word.

Abraham se redding uit die ongeloof van sy vaders word geloof (12.23). Die basis van 
die geskiedenis lê in Gen 12.1 vlg. en Abraham staan ook in Heb 11.8 in die lys van 
geloofsgetuies. Hy word ’n erfgenaam van die wêreld genoem, moontlik in aansluiting 
by Gen 13.15vlg. of Gen 17.1-8. Dat Christus aan Abraham openbaar is, is waarskyn- 
Iik afgelei uit Gen 18.2vlg. en die besoek van die drie vreemdelinge aan hom.

Melgisedek (Gen 14.18 en Heb 7) is die volgende figuur in die liturgie wat begenadig 
is met diens as “hoëpriester” van God. Job die “dienaar van God” (Iob 42.8) se oor- 
winning oor die aartsbose “slang” word as God se reddingswerk geprys. Verder word
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vermeld dat God Isak ’n kind van die belofte gemaak het (vgl. Gen 12.7 en Heb 11.9); 
dat God Jakob as vader van twaalf seuns (Gen 35.22) tot ’n groot menigte gemaak 
het en as vyf-en-sewentig persone (vgl. Hand 7.9vlg.) uit Egipte gelei het.

Die Josefgeskiedenis (12.24) uit Gen 39vlg. illustreer hoe God kuisheid beloon deur- 
dat aan hom vergun is om oor die Egiptenare te heers. Die uittog uit Egipte wys dat 
God nie sy mense oor die hoof sien nie maar red. Oordeel oor die Egiptenare en red- 
ding vir Israel word geloof net soos in Ps 135.8vlg. en ander plekke. Ook in Hand 
7.17vlg. en in Heb 11.23vlg. neem die eksodus ’n prominente plek in. Die wetgewing 
deur Moses (Eks 20.3-17) toon hoe God mense, wat die natuurlike wet kragteloos 
gemaak het, nie gestraf het nie maar nog weer ’n geskrewe een gegee het tot hulp 
van die natuurlike (12.25). God toon so, volgens die liturgie, dat die skepping sy werk 
is en dat Hy die politeïstiese dwaling wil uitroei.

Onder die wonderdade van God in die Ou Testament wat toon dat God sy volk nie 
vergeet nie, word agtereenvolgens die volgende vermeld: die instelling van die priester- 
skap (Aáron Eks 28.1); die deurtog deur die Rooi See (Eks 14.21); die soetmaak van 
die waters (Eks 15.22-25); die water uit die rots (Eks 17.6 of Ps 135.16); die manna 
(Eks 16.14vlg. of Ps 104.40); die kwartels (Eks 16.13 en Ps 104.40); die vuurkolom 
snags en die wolkkolom bedags (Eks 13.21) asook Josua se roeping tot aanvoerder 
(oTQcttTjyó )̂ en die landsverowering. “Oor al hierdie dinge, aan U die heerlikheid, 
Almagtige Heer’’ so sluit die liturgie die geskiedenis van die Ou-Testamentiese verlos- 
singswerk van God lofprysend af. Dit is soos die refrein in Ps 136 “Aan sy liefde is 
daar geen einde nie”.

Die doksologie kry op hierdie punt ’n grootse gestalte en dit vorm ’n fokuspunt tussen 
die Ou-Testamentiese en Nuwe-Testamentiese heilsgeskiedenisse in. Daar word vertel 
van die aanbidding van God deur die hemelse wesens soos in 2 Esdr 19.4. Dit dien 
as inleiding tot die feestelike Trishagion. Die gemeente loof God saam met die hemel- 
se leërskare.

Die gebed gaan nou voort (12.28) deur hierby aan te sluit en God asook Christus as 
heilig te loof. Dan volg ’n beskrywing (12.30) van hoe God die mensegeslag na al sy 
reddingsdade en sy wetgewings in die Ou-Testamentiese geskiedenis nie oor die hoof 
gesien het nie maar sy heil laat voortgaan het. Christus het mens geword en sy 
versoenings- (2 Kor 5.19) en verlossingswerk voltrek, deur as jwiotótoxoq nácrtfi xtíoecoq 
(Kol 1.15) gebore te word uit ’n maagd en uit die geslag van Dawid (Rom 1.1).

Die “heilige lewe” van Jesus (12.32), sy “genesing van elke siekte en kwaal” (Matt 4.23), 
sy wonders en tekens word vermeld. Die wonderlike voorsorg van God wat in Ps 145.16 
geloof word: U maak u hand oop en skenk u guns en oorvloed aan al wat leef, word 
op Jesus van toepassing gemaak. Verder word gesê dat Jesus die naam van God open- 
baar het (vgl. Joh 17.6) en so die onkunde verdrywe het.

Die lyding en sterwe van Jesus word beskrywe ín Bybelse terme -  dit alles het Hy gedoen, 
so word gesê, om die band van die duiwel los te maak en mense van sy verleiding 
te bevry. Ook die “opname in die hemel” en die “sit aan die regterhand van die Vader” 
sluit natuurlik aan by die Nuwe-Testamentiese gegewens (Mark 16.19; Hand 2.33).
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Ook die ander gehede van die liturgie sluit so aan by Bybelse gegewens en wemel van 
die Bybeltekste, maar hier word aígesien van verdere bespreking. In die kommentaar 
word die aandag genoegsaam daarop gevestig. Veral die lang eucharistiese gebed is 
hier uitvoerig bespreek om duidelik te maak dat ’n mens nie noodwendig na bepaalde 
parallelle uit die Jodedom hoef te soek nie, omdat die Bybelse “loflied” of lofprysing 
van God vir sy groot dade wat in die Ou en Nuwe Testament geloof word, die wortels 
bevat waarop hier in die liturgie voortgebou is.

5 Liturgie en leer

Prosper van Akwitanië het eens sy beroemde stelling gemaak dat legem credendi lex  
statuat supplicandi en daarmee ’n groot waarheid gespreek. Hiervolgens is dit die ge- 
bedswet wat die geloofswet tot stand bring. ’n Mens kan sê dat daar tussen liturgie 
en leer ’n konstante wisselwerking is. Dit is reeds in die Nuwe Testament die geval,37 
waar himniese of liturgiese formules op die agtergrond lê. ’n Voorbeeld is 2 Tim 2.11.12 
(Afrikaanse vertaling: “Dit is 'n betroubare woord: As ons saam met Hom gesterf het, 
sal ons ook saam met Hom lewe”). Hieragter lê moontlik ’n doophimne. Die woorde 
gee ook Paulus se leer oor die dood en opstanding van Christus weer.

Die titel K vqioq vir Jesus Christus in die Nuwe Testament het ontstaan uit die gelowige 
aanroep van sy Naam en dus uit die gebedspraktyk van die kerk.38 Hieruit het ook 
die vroegste kemagtige belydenis van die gemeente ontstaan: Jesus is die Here. Die 
voortgesette gebruik om die Naam van Jesus aan te roep of te bely het later gehelp 
in die formulering van die leerstellige definisies ten opsigte van die persoon van Jesus.

Die formele gebede van die kerk was steeds gerig aan God deur Jesus Christus (vgl. 
Did. 9.4.: Lightfoot, op. cit.. p. 221.). Justinus (1 Apol. 65.3) beskryf die ontvangs van 
die eucharistiese elemente deur die voorganger en sê dat hy ’n lofprysing en heerlik- 
heid bring aan die Vader van die heelal deur die Naam van die Seun en deur die Heili- 
ge Gees. Sulke doksologieë is van die vroegste vaste elemente van die liturgie en het 
vanselfsprekend meegewerk aan die totstandkoming van ’n triniteitsleer.

In Novatianus se de Trinitate, wat die eerste groot dogmatiese werk in Latyn uitmaak, 
is daar verskillende raakpunte met die liturgie. Faustus van Reji (de Spirito Sancto 
1, CSEL 21, p. 102) maak later die stelling dat die apostels die fides catholica  met 
wonderlike bondigheid saamgevat het as ’n salutare carmen symboli. Die woord carmen  
kan behalwe ’n lied ook ’n formule en dus ook ’n liturgiese formulering aandui. Die 
dogmatiese formulering van ’n triniteitsleer en die aanbidding van die drie-enige God 
loop parallel.

Behalwe gebede aan God deur Jesus Christus is veral in die populêre godsdiens gebe- 
de en himnes direk aan Jesus Christus gerig. Aan die slot van sy Paidagogus gee Clemens 
Alexandrinus ’n Christuslied weer. Hoewel dit waarskynlik nie in die erediens gebmik 
is nie, kon dit daarvoor bestem gewees het omdat dit beweeg binne die stemming wat

37. M. Wiles, The making o f  Christian doctrine. Cambridge 1975, pp. 62-93.
38. W. Bousset, Kyrios Christos, Gottingen 1921, p. 224vlg.; O. Cullmann, The Christology 

o f  the New Testament, London 1959, p. 205.
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in die gemeente geheers het. Dit is ’n gebed wat direk aan Christus gerig is. Hierdie 
verering van Jesus Christus as God staan ook in die Klementynse liturgie. Hy word 
aangeroep as govoyevrj ê e é  (7.8). Dit bewys dat hierdie Christusverering nie tot die 
populêre goasdiens beperk gebly het nie.

Dit het vroeg reeds nadenke en konflik meegebring. Vir die gevoel van die Monargiane 
het dit die bestaan van “twee Gode” geïmpliseer.39 Die Monargiane het die eenheid 
van Gods mag probeer handhaaf en veral die dinamiese Monargiane het Christus bes- 
kou as ’n mens wat besondere krag of bvvam<; van God ontvang het.

Een van hulle, Artemon, het beweer dat sy leer die tradisionele is en dat Christus nie 
as ’n God beskou is deur die kerk van Rome voor die tyd van biskop Victor aan die 
einde van die tweede eeu nie. Eusebius vertel hiervan (HE 28.1-5; Schwartz, op. cit., 
p. 215). Hy gee ’n aanhaling waarin Artemon bestry word op tweërlei gronde: Christus 
is in die teologie van Justinus, Miltiades, Tatianus en Klemens as God beskrywe en 
dit is ook die geval in die “alombekende boeke” van Irenaeus en Melito. Tweedens 
het liedere wat “van die begin af geskrywe is” deur gelowige broeders, Christus as die 
Logos van God besing en Hom as God beskryf. Die leer en die liturgie is hier saam 
aangewend om die kwessie op te los.

Ook in die Ariaanse twiste is die verwyt aan Arius gerig dat sy leer die Christene aan 
die verering van ’n skepsel skuldig sou maak. ’n Beroep op die liturgie het meermale 
die argumente van Arius se bestryders versterk.40 Die liturgie het hier meegewerk om 
die dogmatiese formuleringe teweeg te bring; nadat hulle eers daar was, het hulle weer 
die liturgie bewustelik beïnvloed. Hoe dit ook al sy, die wisselwerking tussen liturgie 
en leer is daarmee duidelik.

F. Probst41 het in ’n analise van die eerste Klemensbrief opgemerk dat die liturgiese 
dankseggingsgebed die apostoliese geloofsbelydenis bevat. Omdat die Klemensbrief 
ook die geloofsreël bevat, bevat dit ook die eucharistiese gebed, aldus Probst. In ’n 
kritiek op die stelling van Probst het Kattenbusch ’n ontleding gemaak van die leerstellige 
basis van die liturgie in die tweede eeu.42 Hoewel hy Probst gekritiseer het, kon 
Kattenbusch met sy stelling geen fout vind nie.

J. Lebreton het in ’n ontleding van die eucharistiese gebed van die Traditio Apostolica 
tot die konklusie gekom dat die geloofsbelydenis wat by die doop afgelê is, ook weer 
in die liturgiese formules bely word.43 H. Lietzmann het egter duidelik die uitspraak 
gemaak dat die christologiese formuleringe uit die eucharistiese liturgie spruit.44

39 Wiles, op. cit., p. 69.
40 Wiles, op. cit., p. 75.
41 F. Probst, Liturgie der ersten christlichen Jahrhunderten, pp. 47-48; A. Hamman, Du symbole 

de la foi á l’anaphore eucharistique, in Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten 2, Múnster 
1970, pp. 834-843.

42 F. Kattenbusch, Das Apostolische Symbol 2, Darmstadt 1962, pp. 347-353; Hamman, op. 
cit., p. 836.

43 J. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité 2, Paris 1928, p. 212; Hamman, op. cit., p. 836.
44 H. Lietzmann, Die Anfánge des Glaubensbekenntnis, Festschrift Hamack, Tubingen 1921, 

p. 238.
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In opvolging van hierdie aanmerkings wys Hamman op die ooreenkomste tussen 
Justinus 1 Apol. 13, vvaaruit Hahn45 ’n geloofsbelydenis gerekonstrueer het, en 1 Apol. 
65 en 67.

Die eerste van hierdie twee "geloofsbelydenisse” is vir Justinus ’n uitdrukking van wat 
hy geleer het van Jesus Christus self (1 Apol. 13.3; Goodspeed, op. cit.. 34) en dit 
beskrywe die kultus van die ware God, Jesus Christus en die “profetiese Gees”. Die 
eerste gedeelte (13.1) bevat 'n verwysing na die lofoffer en danksegging, wat herinner 
aan die eucharistiese liturgie. Andersyds rapporteer hy in 1 Apol. 65 en 67 direk oor 
die eucharistie.

Uit hierdie vergelyking konkludeer Hamman46 dat Justinus, of hy nou van die Christe- 
like geloof praat of van die eucharistiese viering, altyd weer verwys na onderrig wat 
hy van Jesus Christus ontvang het. Hy vind hierin ’n stukkie teologie en ieer van die 
“ekonomie” van die Drie-eenheid wat onderliggend is aan die doopbelydenis sowel 
as aan die eucharistiese gebed.

Hamman maak ook 'n vergelyking tussen C/1 7.39 wat in 'n kategetiese konteks staan 
en CA 8.12, die eucharistiese anafora van die Klementynse liturgie, en hy konkludeer;47 
die kategese en die anafora loop uit op die trinitariese “misterie”. Die Drie-eenheid 
is geopenbaar in die “ekonomie” waarin die drie persone saam is sedert die skepping 
en dwarsdeur die geskiedenis.

Hierdie grootse gebed gaan, sonder om die een goddelike persoon bo die ander te 
stel, vanaf die Vader oor na die werk van die Seun en dan na die werk van die Gees 
in die kerk, om te eindig met ’n slot-doksologie.

Hamman sê ten slotte: die anafora kom weer uit by die doopkategese. Die belydenis 
word danksegging en die geloof word sakramentele misterie. Dus, ook Hamman vestig 
’n noue verband tussen die leer en die liturgie.

Hierdie wisselwerking blyk egter nog meer uit ’n vergelyking tussen die gebede en 
doksologieë van die Klementynse liturgie en die vroeë simbole. Hierby kan ’n mens 
in gedagte hou dat lofprysing en belydenis altyd bymekaar hoort In die woord eucharistie 
lê nie net die betekenis van danksegging nie, maar ook van lofprysing en daarom kan 
’n mens belydeniselemente verwag in die eucharistiese en ander gebede. ’n “Simbool” 
kan saamgestel word uit die Klementynse liturgie se uitsprake, gebede en doksolo- 
gieë. Of die sinsnedes wat pas by die simbole in tydsorde die liturgie voorafgegaan 
het en of die omgekeerde waar is, is moeilik bepaalbaar.

Vanweë die algemene reël dat in die vroegste tyd die liturgiese praktyk die formule- 
ringe in simbole voorafgegaan het, is die moontlikheid sterk dat laasgenoemde waar 
is. Die teoloë wat die simbole opgestel het, was ampsdraers van die kerk, biskoppe 
wat self die eeu-oue gebede voorgedra het. Dit lê voor die hand dat hulle die formule- 
ringe van hulle geloof hierby sou aanpas.

45 A. Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 1897, p. 4.
46 Hamman, op. cit., p. 839.
47 Hamman, op. cit., p. 842.
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’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 A postolicae 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.

62



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 x u o tr is  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 (K vqio;) genoem in aansluiting by die Ou- 
Testamentiese Adonai asook Jahw eh  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 (K vqie 
navroxQárujQ). Soms word God Heer van die heelal (x v g io ; twv oXcov) genoem.

Hierdie benaming van God as die K v g io ;  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 K vqio;  
ó ê e ó ;  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 p a o d ev ;  
rfjg So^fjg of Ps 5.3 se ó paodevg  /.io v  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 (áb jê iv óg  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 v y ím o q ,  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 n a d r jp a r a  tov K vqíov ’lrjoov  (12.39) en verder in die beskrywing 
van God as die Vader van sy heilige Dienaar (n a ïg  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, LQ F59, 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 S a l 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 Sm ym. 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 í a , 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 n a l;  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 n aï;, Jesus ons Heiland; in 15.2 en in die slotdokso- 
logie word eer en verering toegebring aan Gods n a i;, 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 E bed  Jahw eh , 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 o f  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 D idache (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 x a i 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 (án ad ý *;)  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 én avóbov  (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 á v a jía tv ó v x a  o f á v eX êó v x a .  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 -  n agovaía ). 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: a y io q  e l(taa iX ev  tcóv áicóvujv . . .  ay iog  x a i  
ó povoyevií<; a ov  víóg . . .  á y io v  x a i  t ó  n v e v p a  á y io v  (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 zg íag  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 (éx x h \ a ía )  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 /x íav  a y ia v  xadoX ixTjv éxxX r]oíav. Slegs die /ú a  en 
ájrooToXtxri ontbreek. Ook CA 7.41 het dieselfde drie terme sonder /t ía .

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).
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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 (e v a r a d e í a ) 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 r á  n v m r ig ia .  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 (éw u'a fiog). Die doopkandidate is éo jrt^ ó /x ev o i. 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” (ev S v fia  rfj<; 
áédago íao )  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 S ió óv a i 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  iy io to ïc ;  d ew  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 E Ïr j nie, “aan wie ... behoort” en nie “aan 
wie ... mag behoort” nie.58 In 1 Pet 4.11 staan dit duidelik so <5 £ cttí v  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 x a i 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/j i ], 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 x a i e i ;  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 -1 0  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 c ó a a w á  tú> viá> Aafiíb, 
i b o a w á  êv  toïc vyx'atoig. Ewe feestelik belydend is P s  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 êm o v o io i;  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 X naí deéóv). Hier- 
naas is ook h r a v d 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 D idache 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 m issa 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.
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