
GELOOFSBELIJDENIS VAN NICÉA 
Ik geloof in één God, den almachtigen Vader, Schepper des hemels 
en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. 
En in één Heere Jezus Christus, den eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit 
Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, 
van hetzelfde Wezen met den Vader, door Welken alle dingen 
gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is 
nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den 
Heiligen Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden; ook 
voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en 
begraven is; en ten derden dage opgestaan is naar de Schriften, en 
opgevaren is ten hemel; zit ter rechterhand des Vaders, en zal 
wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de 
doden; Wiens Rijk geen einde zal hebben. 
En in den Heiligen Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van den 
Vader en den Zoon uitgaat, Die tezamen met den Vader en den 
Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door 
de profeten. 
En één, heilige, algemene en apostolische Kerk. 
Ik belijd één Doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de 
opstanding der doden, en het leven der toekomende eeuw. 
Amen. 
  



Artikel 28 
DAT EEN IEGELIJK SCHULDIG IS ZICH BIJ DE KERK TE VOEGEN 
Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling 
dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat 
niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op 
zichzelven te houden, om op zijn eigen persoon te staan; maar dat 
zij allen schuldig zijn zichzelven daarbij te voegen en daarmede te 
verenigen; onderhoudende de enigheid der Kerk, zich 
onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende 
onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouwing der 
broederen, naar de gaven die hun God verleend heeft, als 
onderlinge lidmaten van één zelfde lichaam. 
 
En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het 
ambt* aller gelovigen, volgens het Woord Gods, zich af te scheiden 
van degenen die niet van de Kerk zijn, en zich te voegen tot deze 
vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft; ook al 
ware het zo, dat de magistraten en plakkaten der prinsen 
daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf 
daaraan hing. 
 
Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij 
voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. 
 
* ambt betekent hier plicht. 
  



VRAGEN, TE STELLEN BIJ DE OPENBARE BELIJDENIS DES GELOOFS 
 

1. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, 
gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende 
leer, overeenkomende met de Heilige Schriften?  

Zij antwoorden: Ja.  
2. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze 

zaligmakende leer standvastig zult blijven, en in haar zult leven 
en sterven?  

Zij antwoorden: Ja. 
3. Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven 

altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten, en 
dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren?  

Zij antwoorden: Ja. 
4. Belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en 

kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, 
indien (wat God verhoede) het mocht gebeuren, dat gij u in leer 
of leven kwaamt te misgaan?  

Zij antwoorden: Ja. 


