Geloofsbelijdenis
1. De Bijbel
Wij geloven dat de gehele Bijbel (Oude Testament - zonder de Apocriefen - en Nieuwe
Testament) het door de Heilige Geest geïnspireerde WOORD van God is.
Wij geloven dat de Heilige Geest de schrijvers - onder behoud van hun persoonlijkheid en literaire
stijl - woord voor woord geleid heeft bij het schrijven van de oorspronkelijke teksten.
Wij geloven dat deze teksten absoluut waar en betrouwbaar zijn, zonder tegenstrijdigheden of
fouten.
Wetende dat op iedere Bijbelvertaling wel wat valt aan te merken, geven we de voorkeur aan een
vertaling waarbij zoveel mogelijk getracht is ieder woord in de grondtekst te vertalen.
Wij geloven in de woordelijke inspiratie van de oorspronkelijke teksten.
De Bijbel is onze hoogste norm voor alle levens- en geloofsvragen.
2 Tim. 3:16 en 17; 1 Kor. 2:13; 2 Petr. 1:21; Joh. 17:17

2. God
Wij geloven in de éne, waarachtige, heilige en eeuwige God.
Deze God is de Schepper van hemel en aarde.
Hij is alomtegenwoordig, almachtig en alwetend.
Hij is volmaakt rechtvaardig en vol van liefde, barmhartigheid en genade.
Deze éne God bestaat van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid in God de Vader, God de Zoon en
God de Heilige Geest.
Gen. 1:1 Deut. 6:4; Joh. 4:24; Jes. 6:3; 40:12-31; Openb. 14:7

a. God de Vader
Wij geloven in God de Vader.
Van Hem gaat het verlangen naar gemeenschap met de mensen uit.
In overeenstemming met Zijn eeuwige raadsbesluiten heeft Hij de Zoon gezonden.
Joh. 17:1-5; Hebr. 10:7

b. God de Zoon
Wij geloven in God de Zoon.
God de Vader heeft de Zoon, de HERE Jezus Christus, gezonden om de mensen met zich te
verzoenen.
God is in Jezus Christus - verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria - mens
geworden.
Wij geloven dat Jezus Christus tegelijk volledig God en volledig mens is.
Wij geloven dat Hij plaatsvervangend voor ons mensen aan het kruis is gestorven
Wij geloven dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en lichamelijk in de hemel is opgenomen,
waar Hij zich voor een ieder die in Hem gelooft inzet.
Joh. 1:1-3; 20:28; 1 Joh. 5:20; Matt. 1:18-25; Luc. 1:35; Phil. 2:6-11; 2 Kor. 5:21; 1 Kor. 15:3-8; Hand. 1:6-11;
Hebr. 9:11-15; 10:10; 4:14-16; Openb. 5:6-14

c. God de Heilige Geest
Wij geloven in God de Heiige Geest.
De Heilige Geest overtuigt van zonde, ondersteunt, troost en vermaant.
Alleen de Heilige Geest kan de zondige mens tot gehoorzaamheid aan God bevrijden.
Alleen door de Heilige Geest kan de mens de HERE Jezus als zijn Heer en Heiland aannemen.
De wedergeboorte is door het WOORD van God en de Heilige Geest.
Ieder die zich aan de HERE Jezus heeft toevertrouwd heeft de Heilige Geest ontvangen
en is met de Heilige Geest verzegeld.
De Heilige Geest schenkt geestelijke gaven aan een ieder zoals Hij wil.
De Heilige Geest laat de vrucht van Geest in de gelovigen in Christus groeien.
God wil dat wij voortdurend vol zijn van de Heilige Geest.
Joh. 5:3; 7:37-39; 14:15-28; 15:26; 16:5-15; Hand. 2:38; Rom. 8:15-16; 12:6-8; 1 Kor. 12-4-13; 12:29-31; Gal. 5:22;
Ef. 1:13-14; 5:18-20; Tit. 3:5

3. De mens
Wij geloven dat God de mens naar Zijn evenbeeld geschapen heeft en hem daarmee
een waarde verleend heeft die hem van alle andere schepselen onderscheidt.
De mens is geschapen met verstand, een wil en met gevoel, om iets naar waarde te kunnen
inschatten, keuzes te maken en lief te hebben.
Man en vrouw zijn gelijkwaardig maar niet gelijk aan elkaar. Daaruit vloeien verschillende
verantwoordelijkheden en taken voort in huwelijk, gezin en GEMEENTE.
Gen. 1:26 en Gen. 2; Ef. 5:22-33

Wij belijden dat de eerste mens Adam door ongehoorzaamheid in zonde gevallen is
en zich daarmee van God afgewend heeft.
Deze bewuste zonde veroorzaakte voor hem en zijn nakomelingen de lichamelijke en geestelijke
dood. Hij en zijn nageslacht waren daarmee voor eeuwig van God gescheiden.
Door de zondeval van Adam is iedere mens van nature een zondaar. Hij is niet in staat om dit
probleem op te lossen en bevindt zich in een uitzichtloze situatie, zonder God en zonder hoop in
de wereld.
Gen. 3:1-24; Rom. 10-23; 6:23; Ef. 2:1-3.12

4. Redding
Wij geloven dat de mens uit genade, door het geloof - en niet uit werken - gered wordt.
Verzoening met God is alleen mogelijk als de mens zich aan de HERE Jezus toevertrouwt en het
plaatsvervangend offer van de HERE Jezus aan het kruis aanvaardt.
Wij geloven dat de HERE Jezus de enige Middelaar tussen God en mensen is.
Een ieder die zich aan de HERE Jezus heeft toevertrouwd en het plaatsvervangend offer van de
HERE Jezus aan het kruis aanvaard heeft, heeft vergeving van zonden, is verlost uit de macht der
duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon, is verzoend met God en heeft het
eeuwige leven.
1 Tim. 2:5-6; Rom. 5:1; 1 Joh. 1:7-9; 4:10; Ef. 1:7; 2:8-10; Joh. 1:12; 3:16; Hand. 4:12; Kol. 1:13-14

5. De GEMEENTE
a. De universele GEMEENTE van de HERE Jezus Christus
Als gelovigen in Christus Jezus maken we deel uit van het éne Lichaam van Christus
waarvan Hij zelf het Hoofd is.
Iedereen die het eigendom is van de HERE Jezus behoort tot dit Lichaam.
b. De plaatselijke GEMEENTE
We vinden het belangrijk om deel uit te maken van een plaatselijke GEMEENTE zijnde
een gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus.
In de plaatselijke GEMEENTE, in de liefde van God verbonden, zorgen de gemeenteleden voor
elkaar, dienen elkaar met de hun door God gegeven gaven, talenten en mogelijkheden, bidden
met en voor elkaar, bouwen elkaar op in het geloof, bemoedigen en vertroosten elkaar, helpen
elkaar om naar Gods wil en bedoelingen te leven.
In de plaatselijke GEMEENTE worden zij onderwezen vanuit het WOORD van God.
1 Kor. 1:2; 12:12-27; Kol. 1:17-18; Ef. 1:22-23; Hebr. 10:24-25; Hand. 2:42-47; 1 Joh. 4:11

6. De toekomst
We geloven in de wederkomst van de HERE Jezus Christus
De HERE Jezus zal op een tijdstip dat wij niet kennen in grote macht en heerlijkheid terug komen
om Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde te vestigen.
Het laatste oordeel vindt plaats voor de Grote Witte Troon.
Wie niet ingeschreven staat in het Boek des Levens wordt in de poel des vuurs geworpen.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En Hij die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openb. 21:4

Matt. 24:29-31; Hand. 1:11; 2 Petr. 3:13; Openb. 20:11-15 en Openb. 21 en 22

