
Pretoria-…………… 

Johannes 6:26-40; 43-44; 60-71 
Sondag 21 

16/10/2009 
Ds. Petrus Venter 

1

Skriflesing: Johannes 6:26-40; 43-44; 60-71 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 21 

Teks: Johannes 6:37-39; 44; 63-65 

Sing- SAMESANG: Ps.22:10 

TYDENS EREDIENS: Ps.32:1,2; Ps.119:29; Ps.103:1,5 

God se kerk, die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes, al drie is in 

één Sondag in ons belydenis.  Broeder en suster, byt ons belydenis nie bietjie hier ’n te 

groot hap nie.  Nee, want al drie sluit ten nouste aan by wat ons in Sondag 20 by 

uitgekom het.  Die Heilige Gees is die Een wat hierdie drie van Sondag 21 so ten nouste 

in ons lewens saambind, dat die een sonder die ander nie kan wees.  Buite die kerk is daar 

geen saligheid nie, wat tog impliseer los van die kerk kan ek nie praat van ’n gemeenskap 

van heiliges nie, sonder die kerk kan daar van vergewing van sondes geen sprake wees 

nie.   

 

Die kerk as gemeenskap van heiliges wat in die vergewing van sondes glo, is werklik ’n 

belydenis wat die werk van die Heilige Gees in God se kerk bely.  Dit gaan in Sondag 21 

nog voluit om Hom wat ons in Sondag 20 bely het- Wat glo jy van die Heilige Gees? 

Die werk van die Heilige Gees in God se kerk is juis wat hier in elke vraag en antwoord 

na vore kom.  Deur die Heilige Gees vergader Christus vir Homself ’n kerk.  Dit is nie 

mense wat kerke kan stig nie, maar alleen Christus.  Alleen deur die Heilige Gees kan die 

gemeenskap van heiliges gestig word.  Alleen kan Christus deur die Heilige Gees 

vergewing van sondes skenk.  U moet die kerk nooit van Christus en sy Gees wil losmaak 

of daarvan wil skei nie.  As jy jou sou skei van dit wat aan Christus behoort, dan skei jy 

jou van Christus en los van Christus, ja buite sy kerk kan daar werklik géén saligheid 

wees nie.    

 

Dit sluit ten nouste aan by wat in Sondag 7 in ons belydenis reeds staan, as daar gevra 

word wat moet ’n christen glo, dan gaan dit om alles wat ons in die evangelie beloof 

word.  Hierdie ALLES gaan om alles wat God die Vader, God die Seun en God die 

Heilige Gees vir ons nodig ag om te glo en sonder só ’n geloof is daar geen saligheid nie.  

Ons moet glo dat Christus sy kerk vergader.  Agter die kerk is die werk van Christus.  Al 

word daar hoe baie beskuldiginge teen die kerk gegooi en word daar baie kwaad teen die 

kerk gestook is dit van die grootste belang om nie te maak of dit die kerk is wat sonde 
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doen nie, maar dit is ons, ons as mense is die sondaars.  Daar kan nie van die sonde van 

die Here se kerk gepraat word nie.  Die kerk wat die eiendom van Jesus Christus is, is nie 

maar ’n uitvinding van mense nie, maar die oorsprong van die kerk lê in die uitverkiesing 

van God.   

      *** 

Die eerste sin wat die Kategismus oor die kerk praat, dan word daar oor die uitverkiesing 

gepraat.  Dat die Seun van God vir Hom ’n gemeente…tot die ewige lewe uitverkies.  

Die uitverkiesing word hier met krag na vore gebring want alleen vanuit God se 

verkiesing word die kerk KERK gemaak.  Ons moet daarom nie ons eie praatjies oor die 

kerk wil maak nie, ons as mense hou mos van ons eie stem, veral as die kerk onder die 

tong kan deurloop, maar met die tong van die belydenis praat ons as ons van die kerk 

praat, dan praat ons oor Christus en Hom alleen.  Hy is werklik die enigste Hoof van sy 

kerk en die kerk is sy liggaam.  Daarom besef ons baie vroeg vanuit hierdie belydenis hoe 

die kerk nie ’n vereniging is nie, dit wat mense bymekaarbring en daar juis in die 

verenigingsreg altyd ’n gemeenskaplike doelwit tot voordeel vir al die lede van die 

vereniging moet kan wees.  Ja soos ’n tennisklub, ’n rugbyklub, ’n skaakklub, sulke klubs 

is rondom ’n gemeenskaplike doelwit vir mense verenig  dat die mense tennis, rugby of 

skaak kan speel, maar die kerk is nie daar as klub om menslike strewes te dien, menslike 

verenigings uit te bou nie.  Hoe tragies as mense die kerk vir sulke doelwitte wil 

misbruik, baie keer hulle eie misplaaste, kulturele politieke doelwitte waarvoor mense die 

kerk wil inspan!  

 

Die belydenis laat dit nie toe nie, want God sal dit nie toelaat nie!  Die kerk is nie ’n 

vereniging nie, maar ’n vergadering.  Hier praat ons van uitverkorenes wat deur 

Christus vergader word om hulle te beskerm en te onderhou tot die ewige lewe.   

Hierdie uitverkorenes waaruit Christus sy kerk vergader is nie net uit ’n bepaalde kultuur 

of volk verteenwoordig nie, maar is ons belydenis baie duidelik dat God se kerk kom uit 

die ganse menslike geslag.  Daarom is die kerk algemeen, dit is universeel, ons moet van 

die ware kerk kan praat as dit moet ’n katolieke kerk wees, wat natuurlik niks met die 

Rooms-Katolieke kerk te doen het nie, maar die woord katoliek beteken algemeen, en 

daarom word die idee van ’n volkskerk of ’n staatskerk sommer ook dadelik deur ons 
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belydenis teen die strot afgesny.  Daar bestaan nie so ’n ware kerk soos ’n volkskerk of 

staatskerk nie.   

 

Die Skrif ken dit nie, want die kerk gaan volgens die Kategismus uit die ganse menslike 

geslag uit.  Dit staan so duidelik in Op.5:9 dat uit elke stam en taal en volk en nasie, moet 

die kerk as ’n eenheid gesien word in hierdie totale verskeidenheid van stamme, tale, 

volke en nasies.   Al kan ons hierdie eenheid nie altyd sien nie, is dit ’n eenheid wat in 

Christus vas en seker is.  Hoe dankbaar moet ons wees dat ons dit nie uitmekaar kan haal, 

dit uitmekaar kan skeur nie, want as ons dit sou kon doen, dan het ons in ons sondige 

natuur en boosheid dit óók  lankal al gedoen, ons wat die kerk is, maar wat van nature 

daartoe geneig is om God en ons naaste te haat.  Hierdie eenheid wat in die onsigbare lê, 

net soos wat ek die uitverkiesing nie met my oë kan sien en met my hande kan beoordeel 

nie, maar geliefdes, laat ons saam met ons belydenis tog dadelik die onsigbare aan die 

sigbare bind.   

 

Ons mag hoegenaamd nie die onsigbare van die sigbare skei nie. Dit is niks anders as 

geestelike hoerery nie, as die bruid sou voorgee dat haar Bruidegom haar nie gekleed in 

hierdie wêreld inbring nie.  Die kerk moet gesien word vir wat Christus haar maak.  Hoe 

Christus haar klee, haar aantrek, Hy wat die Bruidegom is, Hy wat sy bruid in die midde 

van hierdie wêreld nie sonder klere die strate instuur nie, maar is die ware kerk ten volle 

in Hom geklee en moet daardie kleed gesien kan word.   Die onsigbare geloof in Christus 

moet deur ons belydenis en lewenswandel sigbaar gemaak word.   

 

Dit waartoe Christus ons vergader is om vir Hom ’n sigbare gemeente te vergader.  Die 

kerk moet gesien word soos wat die volk sigbaar by Sinai vergader het, daar is vaste 

ampte of bedieninge.  Dit groei uit tot die tempeldiens en uit die tempeldiens kom na die 

ballingskap dit wat die sinagoge was.  Op aarde het Jesus Hom ten volle by die 

tempeldiens en die sinagoge wou voeg, en juis uit hierdie nog steeds organiese 

groeiproses van hoe God die dinge laat gebeur kom die Ekklesia, die kerk waar Jesus juis 

vir die volk sê, hulle wat Hom as Messias verwerp, dat die kerk sal nie op hulle gebou 

word nie, maar op die belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van God.  Op hierdie 
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belydenis soos deur ‘n Petrus bewoord sal die Here sy kerk op die belydenis bou.  Die 

Here noem die belydenis van Petrus ’n rots- Op hierdie rots sal Ek my kerk bou 

Matt.16:18.  Dit gaan eerste om die rots waarop die kerk gebou is, vóór ek kan praat van 

die kerk wat op die rots staan.  Sondag 1-20 was alles rots sake, voor ons by die kerksake 

van Sondag 21 kon uitkom.   

 

Die mens, die swakke mens, ook hulle in Johannes 6, wys aan ons dat die kerk genadiglik 

nie van ons as mense afhanklik is nie.  Dit wat mense doen is en bly skokkend. Terwyl 

Jesus besig was om te preek, staan die een na die ander op en hulle loop uit . Letterlik 

duisende loop, hulle wil nie langer met Christus te doen kry nie, in hierdie vergadering 

het meer as 5000 mans hulle rug gedraai, hoe baie as vroue en kinders bygereken moet 

word!  Die kerk lyk nie ’n groot suksesverhaal te wees sou getalle saakmaak nie, want op 

die heel einde is daar maar twaalf oor, waarvan een ook nog weer ’n huigelaar was, wat 

hom met valse bedoelinge by die twaalf gehou het, totdat Christus hom ook die 

vergadering laat verlaat.  Die kerk is nie gewild nie, daarom as Christus kom by die 

wortel van dit wat die kerk KERK moet maak, dan staan Christus se definisie van wat is 

die kerk hulle nie aan nie.  Die mense sou eerder dat Christus ’n politieke bevryder, ’n 

Messias uit die aarde moet wees wat die Romeinse juk kan afgooi en hulle lewe vir hulle 

makliker en lekkerder kan maak, hulle soek ’n kerk wat hulle kan geniet!   

 

Is dit dan nog Christus se kerk, née broeder en suster?! Mense wat al meer van hulleself, 

van hulle eie nood, behoeftes en regte wil hoor en al minder van God se geregtigheid en 

sonde wil hoor, sulkes hou nie van die kerk wat Christus vir Hom vergader, daar waar 

God se reg en jou en my sonde, ons swakheid, ons haatlikheid, ons boosheid verkondig 

word nie.      

 

In die kerk gaan dit nie in die eerste plek om ons nie, maar om die Here, en hoe die Here 

ons bymekaar maak en alleen die Here ons tot die geloof kan bring en in die skoot van 

die kerk neerlê.  Wie in die kerk wil roem kan alleen in die Here roem.  Daar kan in 

mense nie geroem word as daar oor die kerk gepraat word nie.  
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Die groot werk, daarom die groot werkwoord is God wat VERGADER, die Vader 

verkies, die Seun vergader, maar die Seun, die Hoof van die kerk Hy is ook die Een wat 

sy kerk bewaar.  In Hom lê die ontstaan van die kerk,, maar óók alleen in Hom het ons 

die almagtige waarborg dat die kerk sal voortbestaan. Dit alles gebeur in en deur die 

Woord van God.  Christus werk nooit sonder die Gees en sonder die Woord van God nie. 

Hy vergader sy kerk deur sy Woord en Gees, maar so beskerm Hy ook die kerk deur sy 

Gees en Woord, en Hy onderhou sy kerk deur sy Gees en Woord.  Die Gees en die 

Woord vorm in al hierdie werk, hierdie kerkwerk van Christus ’n onlosmaaklike eenheid.   

 

Wie die Gees van die Woord begin losmaak, raak kerklik gou verdwaal.  Dan ontaard die 

geloofslewe in geesdrywery, mistisisme, daar kom dan sg. buite-Bybelse openbaringe, 

gesigte, drome, visioene, soos wat daar baie keer by die charismatiese bewegings ’n 

voortdurend sterk mistisistiese inslag kom.  As mense egter weer glo hulle het die Woord 

los van die Gees dan is die Fariseïsme,  formalisme, wettisisme weer besig om die kerk in 

hierdie wonder van God aan te tas.  Ja, dit is so dat die kerk voortdurend bedreig word. 

Matt.16:18 wys duidelik op die poorte van die doderyk waar die duiwel en sy bose geeste 

in die lug voortdurend by die poorte van die hel uitstorm om die kerk aan te val en te wil 

vernietig.  Die metodes hoe die duiwel dit doen is talryk.  Dwalinge en afvalligheid van 

die ware kerk se leer, maar ook tye van bloedige geloofsvervolging staan alles as deel van 

die metodes van Satan, maar watter troos het ons dat die poorte van die doderyk sal dit 

nie oorweldig nie.  Die prys wat die Here vir sy kerk betaal het is eenvoudig so hoog, ja 

dit het Hom sy bloed gekos, daarom sal Hy nie toelaat dat die hel ons van Hom ontroof 

en die duiwelse leërmagte ons verslind nie.   

      *** 

Saam met die feit dat Christus sy kerk vergader, en dat Hy sy kerk beskerm, sal Hy ook 

altyd sy kerk onderhou.  Die feit dat die kerk nie net ’n vergadering van gelowiges is nie, 

maar ook die moeder van die gelowiges is moet ons hier opnuut aangryp.  Wie God as 

Vader het, het die kerk as moeder.  Hierin kan ons nie anders as om Christus as die goeie 

Herder te bely, waar Hy ons van die geestelike spyse voorsien.  Hy lei ons na waters waar 

rus is, Hy lei ons na groen weivelde.  Hierdie onontbeerlike voedsels waarsonder ons as 

skape nie kan lewe nie, word deur die Seun van God aan ons verskaf.  Alles gebeur deur 
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sy Woord en deur die Heilige Gees wat die kerk voortdurend na die weivelde van God 

moet bring.   

      *** 

Dit gaan tog om waarlik ’n gemeenskap van heiliges te wees.  As die Kategismus jou vra- 

Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges…dan mag dit om niemand 

anders gaan as Christus en Hy alleen nie. Hulle wat reeds gesterf het, maar ook ons, ons 

is gemeenskaplik aan Christus verbonde. Ons kan sê die Christene bo en onder het net 

een verenigingspunt en dit is Christus.  Mense wat praat van in my kerk doen ons dit só 

of in my kerk sal dit nooit toegelaat word nie, geliefdes as dit ’n mens se kerk, my kerk of 

jou kerk sou wees  dan moet ons dadelik ophou om kerk te wees! So ’n kerk sal nie ’n 

gemeenskap van heiliges genoem kon word nie.  Die kerk behoort aan Christus en 

Christus se skatte en Christus se gawes maak dat ons gemeenskaplik deel kry aan wat aan 

Christus behoort.  Calvyn het die gemeenskap van die heiliges die hoedanigheid van die 

kerk genoem.  Dadelik het hy bygevoeg dat die heiliges tot die gemeenskap van Christus 

vergader word sodat hulle die weldade wat God aan hulle verleen, onderling met mekaar 

sal deel.  Hier dink ons ook aan die sakramente.  Christus wat deur sy Woord en Gees 

alles doen, maak dat ons as gelowiges saam deel het aan die heilige doop en die heilige 

Nagmaal.   

 

Die rykdomme in Christus, sy skatte, is waar ons ook ons skatte vandaan moet kry.  

Christus het Self gesê- Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel…want waar julle skat 

is, daar sal julle hart ook wees.  (Matt.6:20-21).  Die gawes gebind aan die skatte, is die 

heilsgoedere wat die heiliges, wat die gelowiges deur die Heilige Gees meegedeel word.  

Dit is waarlik net ’n goeie moeder wat vir haar kinders altyd wil gee net wat die beste is.  

So ’n moeder is Christus se kerk.  Dink aan wat sy alles wil uitdeel.  Die saligmakende 

gawes (geloof, hoop, liefde, ootmoed, sagmoedigheid, lankmoedigheid) dink aan die 

persoonlike gawes (kennis, gebed, vermaning), dan is daar ook nog die amptelike gawes 

in Ef.4:11 (hulle wat die apostels was en die profete, maar die Here het ook gegee ander 

as evangeliste, ander as herder en leraars.   
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Dit alles kom van Bo, maar hierdie vertikale lyn deurbreek ook ’n horisontale lyn wat die 

gemeenskap van die heiliges ook verplig om werklik na mekaar om te sien as hulle 

werklik kerk van die Here is.  Ons belydenis plaas hierdie horisontale lyn vierkantig op 

die skouers van elke gelowige.  Elke gelowige is verplig – (daaraan is ons skuldig, sê die 

ouer Vertaling) en dit moet ons weet- dat elkeen sy gawes tot nut en saligheid van die 

ander lede gewillig en met vreugde moet aanwend.   

 

Weereens gaan dit daarom dat die kerk nie ’n vrywillige organisasie is nie, die kerk is nie 

’n maatskappy nie, die kerk vorm nie maar deel van ’n sosiale orde nie, dit is nie maar ’n 

samevoeging van los samehangende mense nie, dit gaan ook nie om ’n sterk sosiale 

gemeenskap daar te stel nie, en die hoogmode woord, in die Engelse wêreld, waar dit vir 

mense gaan om “fellowship”.  Die kerk is dit nie, maar die kerk is die liggaam van 

Christus waarvan Hy (Christus) alleen die Hoof is. Die rykdom in Christus gaan al 

hierdie aardse grootdoenery en organisering en organisasie vooraf en gaan dit verby want 

niks kan vergelyk met wat Christus sy gemeenskap van heiliges noem nie.  Daar waar 

Christus uitdeel en ons met Hom kan uitdeel, dan geniet ons saam dieselfde 

Woordverkondiging, dieselfde doop, dieselfde Nagmaal, saam het ons deel aan dieselfde 

vervulling met die Gees, saam het ons dieselfde geloof, ons dien saam dieselfde Here.  

Dan glo ons in die gemeenskap van die heiliges.   

 

In die kerk is daar altyd werk.  As jy werklik gemeenskap aan Christus verkry, jy deel in 

al sy weldade, dan sal jy nooit wonder maar wat kan ek doen of wat beteken ek vir die 

kerk nie.  Jy sal sommer weet, al is jy al oud of al is jy nog jonk, dat daar skatte en gawes 

aan my gegee is wat ek aan ander en ter wille van ander moet aanwend.  Christus wil dat 

ek gewillig en met vreugde  dit sal aanwend.  

      *** 

Op grond van dieselfde kerk-wees, op grond van dieselfde gemeenskap van die heiliges, 

glo ons in die vergewing van sondes.  Die Kategismus vra dit heel duidelik- Wat glo jy 

van die vergewing van sondes?  Ons moet alles van  die begin af onthou.  Die Heilige 

Gees wat in Sondag 20 bely word is dieselfde Heilige Gees wat in Sondag 21 ons die 

radikale vergewing van ons sondes laat glo.  Watter skat om aan te glo- V/A 55- die skat 
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om te mag glo aan V/A 56.  Die wonder van die vergiffenis van ons sondes.  Dit alles op 

grond van die volmaakte werk van Christus.  Hoor hoe radikaal stel die Kategismus dit- 

Dat God nooit meer aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe 

lank moet stry, wil dink nie!  

 

Wie almal in die eenheid van die ware geloof vergader is, dit wat ons kenmerk moet 

wees, en ons roeping is dat ons lewende lede van Christus se kerk moet wees, ons kan 

deel in die verlossingsweldaad van Christus, maar hierdie daad word nou ’n meervoud, 

dit word die verlossingsdade van Christus.  Die vergewing van sondes is eintlik ’n 

samevatting van al Christus se verlossingsdade.  Dink maar hoe pragtig dit in 

Ps.103:besing word- ek noem net twee verse- vv.9-10- Hy sal nie vir altyd twis en nie vir 

ewig die toorn behou nie.  Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons 

ongeregtighede nie…Hier word dit eers in die negatiewe gestel, of dan nou in beter 

Afrikaans- dit staan eers in die ongunstige posisie- Dat God om Christus ontwil nooit 

meer aan my werklike sondes en my sondige aard wil dink nie…Dan kom die 

geweldig gunstige posisie waarin ons gestel word- Dat God die geregtigheid wat 

Christus vir my verwerf het aan my skenk.  Dit gryp alles terug na V/A 54- dat die 

ewige straf nie my deel sal word nie, maar die ewige lewe.   

 

Dit alles laat ons glo die kerk van Sondag 21, as daar gevra word, Wat glo jy van die 

heilige algemene Christelike kerk?  Dan is dit alleen die kerk waarbuite daar geen 

saligheid kan wees nie.  Alleen in God se kerk kan daar die vergewing van sondes om 

Christus ontwil verkondig word.  Dit gaan nie om watter naam die kerk vooraf dra, of dit 

Gereformeerd is, of hoe die sonde ons uitmekaar gejaag het, of hoe verspreid ons woon 

nie. Die evangelie van die vrye genade is alleen aan God se kerk uit alle volke, tale en 

nasies, oor die wêreld heen versprei,  toevertrou waarin ons hier in die Gereformeerde 

kerk Pretoria aan hierdie kerk van God deel mag kry, sonder om te maak of ons die 

enigste ware kerk hier is Pretoria is.  Daar waar Noag en sy agt mense in die ark vergader 

was, so was hulle beskerm, so was hulle onderhou, dit laat ons na alles die beeld van die 

kerk in Sondag 21 in sy totaliteit sien.  Die ark wat op die water van die hele wêreld moet 

ronddryf, maar tog is almal op hierdie ark deur alleen God se Woord bymekaar gebring. 
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So het die Heilige Gees hulle vergader, want God het hulle daartoe verkies en geroep.  

Hulle die gemeenskap van die heiliges en juis in hulle midde weerklink die heerlike 

evangelie van die vergewing van sondes.  Hoe wonderlik om hiervan ’n lewende lid te 

wees en te bly.      

AMEN  

Vrae uit Sondag 21 

1. Wat is die verband tussen Sondag 21 en Sondag 20 van die Kategismus? 

2. Wat word bedoel as daar bely word dat buite die kerk (daarbuite) geen saligheid 

is nie?  

3. Wat is die eerste belangrike sin in ant.54 wat eintlik die hele kerk en ons hele 

kerk-wees voorafgaan?  

4. Wat maak die kerk anders as ander gewone menslike organisasies?  

5. Noem die drie groot werkwoorde in antwoord 54 in wat Christus alles vir Sý kerk 

doen.   

6. Wat word bedoel as ons sê dat ons as kerk moet ’n katolieke kerk wees?  

7. Mag daar iets soos ’n volkskerk of ’n staatskerk bestaan?  

8. Is die eenheid wat daar in die kerk van die Here bestaan iets wat altyd 

noodwendig duidelik gesien kan word? 

9. Hoe moet ons die eenheid wat daar in die kerk van die Here moet wees verstaan?    

10. Hoe moet ons die onsigbare kerk verstaan en wat is die bedoeling dat daar óók ’n 

sigbare kerk moet wees?  

11. Wat is die betekenis van Jesus se woorde in Mattheus 16 as Hy sê dat op hierdie 

rots sal Ek my kerk bou?   

12. In watter opsig is die kerk wat Jesus verkondig vir die mense vreemd (anders) 

gewees as die verwagtinge wat mense van die kerk gehad het?  Wat is die mens se 

reaksie op die kerk wat Jesus uitgedra het?  

13. Kan daar in die kerk van die Here ooit in die werk van mense geroem word?  

14. Wat is die groot middele wat Christus gebruik om sy kerk te vergader, te beskerm 

en te onderhou? 

15. Watter groot gevare lê daarin as mense die Heilige Gees van die Woord wil skei, 

of watter gevare lê daar ook as mense die Woord van die Heilige Gees wil 

losmaak?  

16. Die kerk is ’n vergadering van gelowiges, maar die kerk is ook die moeder van 

die gelowiges.  Wat word daarmee bedoel as ons die kerk ons moeder noem? 

17. Mag ek ooit van die kerk praat as my kerk?  

18. Noem van die skatte en gawes wat daar in die Here se kerk vir ons uitgedeel 

word? 

19. Waartoe verplig hierdie skatte en gawes vir jou en my as gelowiges? 

20. Wat maak “fellowship” anders as die feit dat ons ’n gemeenskap van heiliges in 

die kerk moet wees? 

21. Kan daar ’n tyd wees wat iemand in die kerk van mening is dat daar vir hom/haar 

nie meer werk in die kerk van die Here is nie? 

22. Waarvan is ons belydenis rondom die vergewing van ons sondes ’n samevatting? 
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23. Hoekom sê ons dat die vergewing van sondes radikaal in ons belydenis verkondig 

word?  

24. Kan daar vergewing van sondes buite die kerk om bestaan? 

25. Maak ’n vergelyking tussen die ark van Noag en die posisie waarin die kerk hier 

op aarde in verkeer.   
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