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1. De Heilige Schrift
Wij geloven dat de Bijbel het Woord van de levende God is; waarachtig, onherroepelijk, standvastig en onveranderlijk (1);
- dat de Auteur ervan Jehovah God is; dat hij geschreven is door heilige mannen
vanouds, die werden bewogen en geïnspireerd door de heilige Geest (2);
- dat hij een lichtende lamp (3) is voor de voeten van een verloren wereld, om haar
te leiden uit de diepte van zonde en ellende naar de toppen van rechtvaardigheid
en heerlijkheid;
- een onbedekte spiegel, die het gelaat van de gekruisigde Verlosser laat zien;
- een paslood, om het leven van ieder mens persoonlijk en van iedere gemeenschap recht te maken;
- een scherp, tweesnijdend zwaard, dat de overleggingen des harten scheidt en
overtuigt van zonde en ongerechtigheid;
- een sterk koord van liefde en zachtheid, die de berouwvolle zondaar tot Christus
trekt;
- een balsem van Gilead, die door de Heilige Geest wordt toegediend (4) en die
elke terneer gedrukte ziel kan genezen en opwekken;
- de enige ware basis voor christelijke gemeenschap en eenheid;
- de liefdevolle roepstem (5) van een oneindig liefdevolle God;
- de ernstige waarschuwing, het verre rollen van de donder die spreekt van Gods
komende toorn en van het verdiende loon dat de onboetvaardigen zal treffen;
- een baken dat naar de hemel wijst;
- een waarschuwingssignaal dat waarschuwt voor de hel; het goddelijk en eeuwig
oppergerecht, dat de normen bepaalt op grond waarvan alle mensen, natiën,
rassen en overwegingen des harten geoordeeld zullen worden (6).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan' (Mattheüs 24:35).
'Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen' (Psalm 119:89).
2. 'Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens
Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust' (2 Timotheüs 3:16).
3. 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (Psalm 119:105).
4. 'En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel, er
acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat
geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is
profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest
gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken' (2 Petrus 2:19-21).
5. 'Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en
deze zijn het, welke van Mij getuigen' (Johannes 5:39).
6. 'Maak er ernst mede, u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een
arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen
van het woord der waarheid' (2 Timotheüs 2:15).
Zie ook 1 Johannes 4:1; Jesaja 8:20; 1 Thessalonicenzen 5:21; Handelingen 17:11; 1 Johannes 4:6; Judas:3; Efeziërs 6:17; Psalm 119:59,60; Filippenzen
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1:9-11).
2. De Eeuwige Godheid
Wij geloven, dat er aan ware en levende God is (1), Schepper van hemel en aarde
en al wat daarin is, de Alpha en Omega, die eeuwig was, en is, en zal zijn;
- dat Hij oneindig heilig, machtig, teder, liefdevol en heerlijk is;
- dat Hij waard is te ontvangen alle liefde en eer, vertrouwen en gehoorzaamheid,
majesteit, heerschappij en macht, nu en voor altijd;
- en dat er in de eenheid van de Godheid drie onderscheiden Personen zijn (die in
goddelijke volmaaktheid gelijk zijnde) ieder voor Zich verschillende, doch met
elkaar harmoniërende taken in het grote verlossingswerk verrichten:
- De Vader, wiens heerlijkheid zo onvoorstelbaar schitterend is, dat geen sterfelijk
mens zijn aangezicht kan aanschouwen en leven (2), wiens hart zo vol liefde en
bewogenheid voor zijn verloren, en door de zonde overweldigde kinderen is, dat
Hij uit vrije wil zijn eniggeboren Zoon gaf, om alle mensen te verlossen en met
Hem te verzoenen (3).
- De Zoon, die deelt in het bestaan en in de eeuwigheid van de Vader (4); die is
verwekt door de heilige Geest en geboren uit de maagd Maria (5); die de gestalte
van een mens aannam, onze zonden op Zich nam, onze smarten droeg, en door
het storten van zijn dierbaar bloed aan het kruis van Golgotha, de prijs heeft
betaald tot verlossing van allen die in Hem geloven; die de banden van dood en
hel verbrak, uit het graf verrees en opvoer naar de hoge, krijgsgevangenen met
Zich meevoerende, om Zich vervolgens als de grote Middelaar tussen God en de
mens te stellen (6) aan de rechterhand van God de Vader, om daar te bidden
voor allen voor wie Hij zijn leven heeft afgelegd.
- De heilige Geest, de derde Persoon van de Godheid (7); de Geest van de Vader,
die is uitgestort, almachtig, alomtegenwoordig; die een onuitsprekelijk belangrijke
opdracht op aarde uitvoert, door zondaars te overtuigen van zonde, gerechtigheid
en oordeel (8); die bestraffend, pleitend, onderzoekend, troostend, leidend,
versterkend, onderwijzend en verheerlijkend werkt in allen die zich gewonnen
geven aan zijn tedere aandrang; die hen doopt en bekleedt met kracht van
omhoog en hen zo toebereidt voor de grote dag van de wederkomst van Christus.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn' (Jesaja 43:10).
'Is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen' (Jesaja 44:8).
2. 'Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en leven'
(Exodus 33:20).
3. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe' (Johannes 3:16).
4. 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is' (Johannes 1:1-3; zie ook
Job 38:4-7).
5. 'Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam
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Immanuël geven' (Mattheüs 1:23).
6. 'Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser' (Jesaja 43:11)
'Want er is een God en ook een Middelaar tussen God en de mensen, de mens
Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen' (1 Timotheüs
2:5). 'Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader'
(Efeze 2:18,.7.' Want drie zijn er die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord,
en de heilige Geest, en deze drie zijn een ' (1 Johannes 5:7,.8.' Maar de Trooster,
de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en te
binnen brengen al wat Ik u gezegd heb' (Johannes 15:26, zie ook 2 Korintiërs
13:14, Mattheüs 28:19, Romeinen 8:11 en Johannes 16:7,14).
3. De Zondeval
Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld (1), voor Wiens aangezicht
hij wandelde in heiligheid en reinheid, maar dat de mens door zelfgekozen
ongehoorzaamheid en overtreding uit het paradijs van reinheid en onwetendheid viel
en terecht kwam in de diepten van zonde en ongerechtigheid. Als gevolg hiervan zijn
alle mensen zondaars, verkocht aan satan (2); geen zondaars door dwang, maar
door keuze (3), misvormd door zonden, en van nature volkomen vreemd aan de
heiligheid die de wet van God vereist (4); geneigd tot alle kwaad (5), en dus zonder
verontschuldiging, zodat zij de veroordeling door de rechtvaardige en heilige God
terecht verdienen.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'God schiep de mens naar Zijn gelijkenis' (Genesis 1:27)
2. 'Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de
zonde de dood...' (Romeinen 5:12). 'Want gelijk door de ongehoorzaamheid van
een mens zeer velen zondaren geworden zijn...' (Romeinen 5:19, zie ook
Johannes 3:6, Psalm 51:5 en Romeinen 5:15,19, 8:7)
3. 'Wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg' (Jesaja 53:6, zie ook Genesis 6:12
en 3:9,18)
4. 'Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons
vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren
van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns' (Efeze 2:3, zie ook
Romeinen 1:18,32; 2:1,16; 3:23; Mattheüs 20:15, Galaten 3:10 en Ezechiël
18:19,20)
5. ...opdat zij geen verontschuldiging hebben' (Romeinen 1:20). 'Opdat alle mond
gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God' (Romeinen 3:19, zie
ook Galaten 3:22).
4. Het Verlossingsplan
Wij geloven dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren (1); als
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen; dat Hij uit vrije wil (2), en daartoe geroepen
door de Vader, de plaats van de zondaar heeft ingenomen en diens zonde droeg, het
oordeel op Zich nemende dat de zondaar toekwam, en dat Hij door zijn sterven diens
straf volkomen gedragen heeft (3); dat Hij door zijn eigen bloed vergeving bewerkt
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heeft voor een ieder die in Hem gelooft; dat door geloof en aanvaarding van het offer
van Golgotha volkomen verzoening verkregen wordt en dat daardoor zelfs de diepst
gezonken zondaar reiniging van zonden ontvangt en witter dan sneeuw wordt.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn
striemen is ons genezing geworden' (Jesaja 53:5).
2. 'Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle
ongerechtigheden en voor Zich te reinigen een volk, volijverig in goede werken'
(Titus 2:14).
3. 'De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij
bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God,
want Hij vergeeft veelvuldig' (Jesaja 55:7).
4. 'Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij
altijd leeft om voor hen te pleiten' (Hebreeën 7:25)
5. 'Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij
zullen worden als witte wol' (Jesaja 1:18).
5. Door Genade Behouden
Wij geloven dat zondaars enkel en alleen door genade behouden worden (1); dat in
onszelf geen gerechtigheid (2) of goedheid gevonden wordt waardoor wij Gods gunst
zouden verdienen (3 en 4); dat wij ons daarom volledig moeten verlaten op de nooit
aflatende ontferming en liefde (5) van Hem die ons kocht met zijn eigen bloed,
waardoor wij gereinigd zijn; dat wij pleiten moeten op het werk van Christus, onze
Verlosser, en op zijn gerechtigheid (6); dat wij moeten gaan staan op zijn woord, en
zijn aanbod van liefde en vergeving (om niet) moeten aanvaarden (7).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Door genade zijt gij behouden' (Efeze 2:8).
2. 'Er is niemand rechtvaardig, nee, niet een' (Romeinen 3:23).
3. 'Want allen hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods' (Rom.3:23).
4. 'Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een
bezoedeld kleed; wij vielen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons
weg als de wind' (Jesaja 64:6).
5. 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven' (Johannes 6:47).
6. 'Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen
door het bloed van Christus' (Efeze 2:13).
7. 'Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt,
is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here' (Romeinen 6:23).
6. Berouw en Aanvaarding
Wij geloven dat allen die oprecht berouw en verdriet over hun zonden hebben (1),
wie de Here Jezus Christus van harte aanvaarden en Zijn naam aanroepen,
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gerechtvaardigd worden door het geloof (2), door zijn kostbaar bloed, en in plaats
van veroordeling, de vrede mogen ervaren die alle verstand te boven gaat (4); de
volle zekerheid Gods gunstgenoot te zijn; dat de Heiland met open armen van
ontferming en vergeving wacht op iedere berouwvolle zondaar die zich waarachtig
verootmoedigt en om genade smeekt (5) en die de deur van zijn hart opent om Hem
als Heer en Koning binnen te laten.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Johannes 1:9).
2. 'Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Here
Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot
deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods'
(Romeinen 5:1,2).
3. 'Zo is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn... die niet naar
het vlees wandelen, doch naar de Geest' (Romeinen 8:1,4).
4. 'Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door
de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte
naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en
schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes' (Lucas
1:77,79).
5. 'Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen' (Johannes 6:37).
7. Wedergeboorte
Wij geloven dat de verandering die door bekering plaatsvindt in het hart en leven van
de nieuwgelovige een zeer reëel feit is; dat de zondaar dan opnieuw geboren wordt
(1) op zo'n heerlijke en vernieuwende manier, dat de oude dingen verdwijnen en alle
dingen nieuw worden (2). Dit betekent, dat iemand een afkeer krijgt van zaken die hij
tot dan toe begeerde, terwijl hij daarnaast een verlangen krijgt naar dingen die hij
vroeger verafschuwde (3); dat hem de gerechtigheid van de Verlosser wordt
geschonken (4); dat zijn hart, dat gewassen is door het bloed van het goddelijk Lam,
vervuld wordt van nieuwe wensen, nieuwe verlangens, nieuwe interesses en een
nieuw perspectief voor het leven krijgt, zowel voor nu als voor de eeuwigheid.
Doordat hij de Geest van Christus heeft ontvangen, wil hij nu niets liever dan zijn
Meester openlijk belijden en dienen, en zal hij te allen tijde de dingen zoeken die
boven zijn (5).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien'
(Johannes 3:3).
2. 'Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan,
zie, het nieuwe is gekomen' (2 Korintiërs_5:17).
3. 'Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij
van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de
wereld' (Johannes 15:19).
4. 'Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat is], niet meer mijn ik, maar
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Christus leeft in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven' (Galaten 2:20). 'Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel
door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de
zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten
geworden' (Romeinen 3:24-25).
5. 'Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de
weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn
welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht'(Psalm 1:1-2).
8. De Christelijke Levenswandel
Wij geloven dat het Gods wil is, dat degenen die door het kostbare bloed van Jezus
Christus zijn gereinigd en bij hun bekering het getuigenis van de heilige Geest
ontvingen, dagelijks geheiligd worden (1) en deel zullen krijgen aan Zijn heiligheid
(2); dat hun geloof, hun kracht, hun gebeden, hun liefde en hun dienstbaarheid
steeds krachtiger worden (3); eerst als zuigelingen, die verlangen naar de
onvervalste melk van het Woord, vervolgens als geliefde kinderen, die zich in
nederige levenswandel uitstrekken naar het diepere leven (4), waar het eigen ik
minder wordt en Christus groter wordt (5), en vervolgens als sterke mannen die de
hele wapenrusting Gods hebben aangedaan (6), die voortgaan met het behalen van
nieuwe overwinningen in Zijn naam, onder Zijn bloedbanier, en die door een
geduldige, sobere, onbaatzuchtige en godvruchtige levenswandel voortdurende
levende Christus die in hen woont gestalte geven.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Want dit wil God: uw heiliging' (1 Thessalonicenzen 4:3).'En Hij, de God des
vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de
komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te
zijn' (1 Thessalonicenzen 5:23).
2. 'Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle
bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de
vreze Gods' (2 Korintiërs 7:1).
3. 'Maar het pad der rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht, dat steeds
helderder straalt tot de volle dag'(Spreuken 4:18).
4. 'Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons
richten op het volkomene' (Hebreeën 6:1).
5. 'Want zij, die naar het vlees wandelen, hebben de gezindheid van het vlees, en
zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest' (Romeinen 8:5).
6. 'Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen
onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen
zullen erop dolen' (Jesaja 35:8, zie ook 1 Petrus 2:2).
9. Doop en Avondmaal
Wij geloven dat de waterdoop, in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
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Geest (1), overeenkomstig het bevel van onze Heer, een gezegend uitwendig teken
is van een innerlijk werk; een mooie, plechtige gebeurtenis, die ons eraan herinnert
dat zoals onze Heer stierf aan het kruis van Golgotha (2), zo ook wij onszelf dood
moeten achten voor de zonde en dat de oude mens met Hem aan het kruis is
genageld; dat zoals Hij van het kruis werd afgehaald en begraven werd (3) zo ook wij
met Hem worden begraven door de doop in de dood; en dat gelijk Christus werd
opgewekt uit de dood door de majesteit van de Vader, zo ook wij zouden handelen in
nieuwheid des levens. Wij geloven in het gedenken en vieren van het avondmaal (4),
door een geheiligd gebruik van het gebroken brood een kostbaar teken van het
Brood des levens, dat wil zeggen Jezus Christus, wiens lichaam (geestelijk)
verbroken werd voor onze zondeschuld, en door de vrucht van de wijnstok, een
heerlijk teken, dat degene die ervan drinkt telkens weer herinnert aan het vergoten
bloed van de Heiland die de ware Wijnstok is en wiens kinderen de ranken aan die
Wijnstok vormen; dat deze instelling een heerlijke regenboog is, die de jaren
overspant tussen Golgotha en de wederkomst van de Heer, wanneer Hij in het
Koninkrijk van zijn Vader deze bijzondere maaltijd opnieuw met zijn kinderen zal
houden; en dat het deelnemen aan het avondmaal wordt voorafgegaan door
zelfonderzoek, vergeving en liefde tegenover alle mensen, opdat niemand onwaardig
aan het avondmaal deelneemt en tot zijn eigen oordeel zou drinken.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Gaat heen in de gehele wereld en onderwijst alle volken, doopt hen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest' (Mattheüs 28:19, zie ook
Handelingen 2:37-38 en Galaten 3:27,28).
2. 'Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit
de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des
levens zouden wandelen' (Romeinen 6:4).
3. 'Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen, en op die dag werden
ongeveer drieduizend zielen toegevoegd' (Handelingen 2:41, zie ook Colossenzen 2:12, 1 Petrus 3:20,21 en Handelingen 22:16).
4. 'Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des
Heren, totdat Hij komt' (1 Korintiërs 11:26). 'Maar ieder beproeve zichzelf en ete
dan van het brood en drinke uit de beker' (1 Korintiërs 11:28).
5. 'Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf' (2 Korintiërs 13:5).
10. De Doop in de Heilige Geest.
Wij geloven dat de doop in de heilige Geest betekent dat de beloofde Trooster in
machtige en glorieuze volheid in de gelovige komt wonen (1), om hem (of haar) aan
te doen met kracht van omhoog (2); om de Here Jezus te verheerlijken en te
verhogen; om inspiratie te geven om van Hem te getuigen; om een geest van gebed,
heiliging en eenvoud aan te wakkeren; om de individuele gelovige en de gemeente
toe te rusten tot een praktisch, doelmatig, vreugdevol en Geestvervuld winnen van
zielen op de akker des levens; en dat de gelovige mag verwachten dat ook nu de
heilige Geest wil binnenkomen op gelijke wijze als in bijbelse tijden, toen Jood en
heiden Gods Geest ontvingen (3 en 4), zoals opgetekend in Gods Woord, omdat we
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nog steeds leven in de bedeling van de heilige Geest (5 en 6), opdat van ons gezegd
kan worden wat van het huis van Cornelius werd gezegd: 'de Heilige Geest is over
hen gekomen, gelijk eerst ook op ons'.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in
eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en
zal in u zijn' (Johannes 14:16,17).
2. 'Want Johannes doopte in water, maar gij zult in de heilige Geest gedoopt worden
... gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn
getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der
aarde' (Handelingen 1:5,8).
3. 'En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen
te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken' (Handelingen 2:4).
4. 'Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest' (Handelingen 8:17).
5. 'Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het
woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren
medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de
heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot
maken' (Handelingen 10:44,46).
6. 'En toen Paulus hen de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij
spraken in tongen en profeteerden' (Handelingen 19:6). 'Weet gij niet, dat gij
Gods tempel zijt, en dat Gods Geest in u woont?' (1 Korintiërs 3:16).
11. Geestvervuld Leven
Wij geloven dat de heilige Geest zich niet alleen manifesteert als een machtige
stormwind en als tongen van vuur, die hele gemeenschappen in beweging kunnen
brengen voor God, maar dat Hij ook vriendelijk is als een duif, en dat je Hem heel
gauw kunt bedroeven en pijn doen door onbehoorlijk gedrag, verkilling, ijdel gepraat,
hovaardigheid (1), door een oordelende en kritiserende geest en door gedachten en
daden die niet tot eer van de Here Jezus zijn (2). Het is daarom Gods wil dat wij
leven en wandelen in de Geest, ieder moment van de dag, onder het kostbaar bloed
van het Lam (3), waarbij wij als met ongeschoeide voeten voorzichtig wandelen in de
nabijheid van de Koning (4), geduldig, liefdevol, waarheidsgezind, oprecht, biddend,
te allen tijde de Here dienend, zonder te morren (5).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag
der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw
midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander
vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving
geschonken heeft' (Efeze 4:30,32). 'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en
smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en
smeking voor alle heiligen' (Efeze 6:18).
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2. 'Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw
lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer; dit is uw redelijke
eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door
de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallige en volkomene' (Romeinen 12:1,2).
3. 'Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld
heeft' (1 Johannes 2:6).
4. 'Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees... Indien wij
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden' (Galaten
5:16,25).
5. 'Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods,
en dat zijt gij, is heilig' (1 Korintiërs 3:17).
12. De Gaven en Vruchten van de Geest.
Wij geloven dat de heilige Geest de gelovende Gemeente van Jezus Christus wil
verrijken met de navolgende gaven (1): woorden van wijsheid, woorden van kennis,
geloof, gaven van genezing en het werken van krachten, profetie, onderscheiden van
geesten, allerlei tongen en vertolking van tongen; dat deze gaven onderscheidelijk
aan een ieder worden toegedeeld, naar de mate van de genade en het geloof van de
ontvanger, zoals Hij dit wil; dat wij deze gaven mogen verlangen en ons er in alle
oprechtheid naar moeten uitstrekken (2); zodanig en in die mate waarin zij het meest
opbouwend en nuttig voor de gemeente zijn (3), en dat we de vrucht van de Geest )
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing ) moeten manifesteren (4), doen toenemen en
bewaren als een kostbaar kleinood, hetgeen het bewijs is van een Geestvervuld
leven (5).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Ten aanzien van de uitingen des Geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten...
Streeft dan naar de hoogste gaven' (1 Korintiërs 12:1,31). '...doch dit alles werkt
een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil' (1
Korintiërs 12:11).
2. 'Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten
tot stichting van de gemeente' (1 Korintiërs 14:12). 'Want de genadegaven en de
roeping Gods zijn onberouwelijk' (Romeinen 11:29).
3. 'Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is:
profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in
het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie
leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid' (Romeinen
12:6,8).
4. 'Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn
discipelen zijn Johannes 15:8.
5. 'Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede
vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen' (Lucas 3:9).
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13. Gematigdheid
Wij geloven dat een gelovige bij alle mensen bekend moet staan als een gematigd
iemand (1), die in zijn ervaringen en in zijn dagelijks leven niet fanatiek of extreem is
(2), noch blijk geeft van bitterheid of gemopper; maar dat hij door een sobere,
bedachtzame, evenwichtige, vriendelijke, vergevingsgezinde en toegewijde levenswandel voortdurend blijk behoort te geven van rechtschapenheid, evenwichtigheid,
nederigheid, zelfverloochening (3); kortom: dat hij het beeld van Christus behoort uit
te dragen (4).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend' (Filippenzen 4:5).
2. 'Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd onder
invloed van allerlei wind van leer ... maar dan groeien wij, ons aan de waarheid
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus' (Efeze
4:14,15).
3. 'De liefde wordt niet verbitterd' (1 Korintiërs 13:5).
4. 'Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke
ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt
elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Here u
vergeven heeft, doet ook gij evenzo' (Colossenzen 3:12,13).
14. Goddelijke Genezing
Wij geloven dat goddelijke genezing de kracht van de Here Jezus Christus is (1), die
zieken en zwakken geneest (2), in antwoord op gelovig gebed; dat Hij die gisteren en
heden en voor altijd dezelfde is, nooit veranderd is, maar nog steeds volkomen
uitkomst kan bieden in tijden van nood (3); dat Hij nog steeds de lichamelijke noden
kan lenigen en zowel lichaam, ziel, als geest kan opwekken tot nieuwheid des
levens, in antwoord op het geloof (4) van hen die aanhoudend bidden en zich
onderwerpen aan zijn goddelijke, soevereine wil (5).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen'
(Mattheüs 8:17).
2. 'Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta
op en wandel? Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis' (Mattheüs 9:5-6).
3. 'Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze
geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij
opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen;
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden' (Marcus
16:1-18).
4. 'En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle
vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing,
en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht
Jezus' (Handelingen 4:29-30).
5. 'Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen,
opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des
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Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem
oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing
ontvangt' (Jacobus 5:14-16).
15. De Wederkomst van Christus
Wij geloven in de persoonlijke en spoedige wederkomst van Christus; dat Hij uit de
hemel zal nederdalen op de wolken des hemels bij het roepen van de aartsengel en
bij het geklank van een bazuin Gods: dat op eem bepaald moment, waarvan niemand het juiste tijdstip kent , eerst de in Christus ontslapenen zullen opstaan, waarna
vervolgens de dan nog op aarde levenden in een oogwenk veranderd zullen worden
en samen met hen zullen woorden opgenomen in de lucht, de Here tegemoet, en dat
zij altijd bij de Here zullen zijn; dat aangezien duizend jaar bij de Here is als een dag
en niemand de dag noch het uur van Zijn verschijning weet, wij elke dag behoren te
leven alsof Hij elk moment kan verschijnen. Gehoorzamend aan zijn uitdrukkelijk
gebod om'te arbeiden totdat Ik kom', zullen we echter evenzeer bezig moeten zijn
met de verspreiding van het evangelie, het uitzenden van zendelingen en de
algemene taken in verband met de opbouw van de gemeente, en wel met zoveel
inzet en dermate grondig alsof die heerlijke dag nog uitblijft tot na ons aardse leven
en dat van onze kinderen.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Want de Here zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het
geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achter
bleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de
Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen' (1 Thessalonicenzen 4:16-17).
2. '...de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig
en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus'
(Titus 2:12-13).
3. 'Doch van die dag en die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet,
ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Waakt dan, want gij weet niet op welke
dag uw Here komt. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet
verwacht, komt de Zoon des mensen' (Mattheüs 24:36,42,44).
4. 'Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op
Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen,
die Hem tot hun heil verwachten' (Hebreeën 9:28).
5. 'Drijft handel totdat Ik kom' (Lucas 19:13).
6. 'Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan
mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om
hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig de slaven, die de
heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich
omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen'
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(Lucas 12:35-37).
16. Gemeenteleven
Wij geloven dat de gelovige, nadat hij de Here Jezus Christus persoonlijk als Heiland
en Koning heeft aangenomen en aldus geboren is in het gezin, het onzichtbare
Lichaam, de gemeente des Heren, de heilige plicht heeft om "naar vermogen" zich in
te zetten voor de voortgang van Gods Koninkrijk via de zichtbare gemeente van
Christus op aarde (1); dat de gemeente een vergadering van gelovigen is die zich in
christelijke gemeenschap en in eenheid des Geestes met elkaar verbonden hebben
om de inzettingen van Christus na te leven, Hem te aanbidden in de heerlijkheid van
zijn heiligheid, om onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen 2), om zijn Woord te lezen en te verkondigen, om zich in te zetten voor de
redding van zielen (3), om van hun aardse bezittingen mede te delen voor het werk
des Heren, om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en te bevestigen in het
allerheiligst geloof, en om eendrachtig samen te werken als geliefde kinderen die,
hoewel vele leden zijnde, toch één lichaam vormen, waarvan Christus het hoofd is (4
en 5).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Ik zal de Here van ganser harte loven, in de kring der oprechten en in de
vergadering' (Psalm 111:1).
2. 'En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede
werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat
gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag
ziet naderen' (Hebreeën 10:24-25).
3. 'En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden (Handelingen 2:47). 'De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen
dagelijks in zielental toe' (Handelingen 16:5).
4. 'Zij zijn wij, hoewel velen, aan lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden
ten opzichte van elkander' (Romeinen 12:5).
5. 'Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De
Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn
aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in
ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de
dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die
hem dient' (Maleachi 3:16-171).
17. De Burgerlijke Overheid
Wij geloven dat de burgerlijke overheid door God is ingesteld (1), ter wille van de
menselijke samenleving en ten behoeve van de goede orde daarvan; dat wij behoren
te bidden voor gezagsdragers en regeerders; dat wij hen behoren te gehoorzamen
en te respecteren (behalve wanneer het gaat om zaken die ingaan tegen de wil van
onze Here Jezus Christus, (2), die de regeerder is over het geweten van zijn volk (3),
de Koning der koningen en de Here der heren (4).
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Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Want er is geen overheid dan door God... Zij staat immers in dienst van God, u
ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd' (Romeinen 13:1,4, zie
ook Deuteronomium 16:18; 2 Samuël 23:3; Exodus 18:21-23 en Jeremia 30:21).
2. 'Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen' (Handelingen 5:29).
'Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet
kunnen doden' (Mattheüs 10:28, zie ook Daniël 3:15-18; 6:7-10 en Handelingen
4:18-20).
3. 'Want een is uw Leidsman, de Christus' (Mattheüs 23:10).
4. 'en Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen
en Here der heren' (Openbaring 19:16, zie ook Psalm 72:11-12 en Romeinen
14:9-13).
18. Het Oordeel
Wij geloven dat de doden, zowel de kleinen als de groten, zullen worden opgewekt
en samen met de levenden zullen worden gesteld voor de rechterstoel van God (1);
dat er dan een ingrijpende scheiding zal plaatsvinden, waarbij de onboetvaardigen
zullen worden veroordeeld tot de eeuwige straf en de rechtvaardigen tot het eeuwige
leven (2); en dat dit oordeel voor altijd bepaalt of de mens in de hemel of blijvend in
de hel zal verkeren, op basis van gerechtigheid zoals geopenbaard in Gods heilig
Woord.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, op dat
een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad' (2 Korintiërs 5:10).
2. 'De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en
zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk
huns Vaders. Wie oren heeft, die hore' (Mattheüs 13:41-43).
19. De Hemel
Wij geloven dat de hemel de onbeschrijfelijk heerlijke woonplaats van de levende
God is; dat de Here Jezus naar deze hemel is gegaan om voor zijn kinderen daar
een plaats te bereiden; dat de oprechte gelovigen die hun klederen hebben
gewassen in het bloed van het Lam en overwonnen hebben door het woord van hun
getuigenis, zullen worden binnengeleid in deze hemelse stad, waarvan God de
Bouwmeester en de Maker is; dat de Here Jezus hen daar zonder vlek of rimpel zal
stellen voor de Vader; dat zij in onuitsprekelijke vreugde voor altijd zijn heerlijk aangezicht zullen aanschouwen, in een eeuwig Koninkrijk, waarin voor duisternis geen
plaats is, waar noch verdriet noch tranen zijn, noch pijn noch dood, en waarin
legioenen dienende engelen hun lofzangen zingen tot eer van de grote Koning, terwijl
zij neerbuigen voor de troon, roepende: 'Heilig, heilig, heilig'.
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Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is
opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben'
(1 Korintiërs 2:9).
2. 'In het huis mijns Vaders zijn vele woningen anders zou Ik het u gezegd hebben )
want Ik ga heen om u plaats te bereiden' (Johannes 14:2).
3. 'En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of het licht
der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen
heersen tot in alle eeuwigheden' (Openbaring 22:5).
4. 'Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan' (Openbaring 21:4).
5. 'Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn
tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij
zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen
vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen
leiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van
hun ogen afwissen' (Openbaring 7:15-17).
20. De Hel
Wij geloven dat de hel een plaats is van buitenste duisternis en diep verdriet, waar de
worm niet sterft en het vuur niet dooft; een plaats die bereid is voor de duivel en zijn
gevallen engelen, waar geween zal zijn en tandengeknars, een plaats waar zij die de
barmhartigheid, de liefde en de tederheid van de gekruisigde Heiland hebben
afgewezen en de dood hebben verkozen boven het leven, eeuwig verdriet en spijt
zullen hebben; dat de ongelovigen, de goddelozen, de moordenaars, de tovenaars,
de afgodendienaars, alle leugenaars en allen die de liefde en het offer van de
bloedende Verlosser geweigerd en bespot hebben en die tot hun eigen verderf aan
het kruis zijn voorbij gegaan , ondanks alle aandrang en waarschuwingen van de
heilige Geest, in de poel van vuur en zwavel zullen worden geworpen.
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en
zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars' (Mattheüs 13:41-42).
2. '...die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is
toebereid in de beker van zijn toorn, en hij zal gepijnigd worden met vuur en
zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van
hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden' (Openbaring 14:10-11a).
3. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij
vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is
(Mattheüs 25:41). En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is
beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle
vaart, in het onuitblusbare vuur [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt
uitgeblust]' (Marcus 9:43-44).
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4. 'Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen inde
dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van
zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt
gij sterven, huis Israëls?' (Ezechiël 33:11).
5. 'En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel,
waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd
worden in alle eeuwigheden. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven
te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs'
(Openbaring 20:10,15).
21. Evangelisatie
Wij geloven dat, nu wij weten dat al deze dingen aldus zullen plaatsvinden en dat het
einde van alle dingen nabij is, de verloste kinderen van de Heer moeten opstaan en
schijnen als een licht dat niet verborgen kan blijven, als een stad op een berg (1); dat
zij het evangelie moeten verspreiden tot aan de einden der aarde, de aardbol
omspannend met de boodschap van verlossing, en met brandend verlangen en grote
toewijding de volle raad Gods verkondigend; dat zij, wanneer de Heer der
heerlijkheid zal verschijnen, Hij hen zal aantreffen vast in het geloof, hun lendenen
omgord met de waarheid, hun bedieningen overladen met edelstenen die zij voor
Hem hebben gewonnen en bewaard (3): de kostbare zielen, die mede door toedoen
van hun getrouw getuigenis uit de duisternis zijn overgegaan in het licht (4); dat het
winnen van zielen een uitermate belangrijke taak voor de gemeente op aarde is
(5);dat daarom alles wat deze opdracht verhindert of het vuur dooft of de
doelmatigheid van wereldwijde evangelie verkondiging (6) belemmert, moet worden
weggedaan als onwaardig voor de gemeente, een bedreiging voor de allerheiligste
zaak van Christus (7) en tegengesteld aan de Grote Opdracht van onze Heer (8).
Relevante passages uit de Schrift:
1. 'Ik betuig nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal
oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als zijn koningschap: verkondig
het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig,
met alle lankmoedigheid en onderrichting' (2 Timotheüs 4:1-2).
2. '...u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad' (Efeze 5:16).
3. 'Wie wijs is, wint harten' (Spreuken 11:30).
4. 'Weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de
dood zal behouden en tal van zonden bedekken' (Jacobus 5:20).
5. 'Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij
een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als ik tot
de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven en gij waarschuwt hem niet en spreekt
niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen teneinde hem in
het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid
sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen' (Ezechiël 3:17-18).
6. 'Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te
oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen
leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde' (Johannes 4:35-37).
7. 'Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst'
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(Mattheüs 9:38).
8. 'Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping' (Marcus 16:15).
22. Tienden en Offers
Wij geloven dat het geven van tienden een door God gegeven instelling is, waardoor
zijn werk en de verspreiding van het evangelie overeenkomstig zijn opdracht
gerealiseerd kan worden. Over het algemeen wordt dit door de Rafaël
gemeenschappen aanvaard, en wel niet alleen als Gods methode om te zorgen dat
in alle materiële en financiële behoeften wordt voorzien, maar ook als een manier
waardoor de geestelijke toewijding van zijn volk dermate bevorderd wordt, dat God
haar wel moet zegenen. In Maleachi wordt ons opgedragen: 'Brengt de gehele tiende
naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede,
zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal
openen en zegen in overvloed over u uitgieten'.Voor wat betreft vrijwillige offergaven
geldt dat de Here ons dit opdraagt. Alle Rafaël gemeenschappen brengen dit in
praktijk, met het oog op de materiële noden van de gemeenschappen en het
geestelijk leven van Gods volk. In Lucas 6:38 worden wij vermaand: 'Geeft en u zal
gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw
schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden'.
Aangezien wij 'mede-erfgenamen' zijn met Hem, weten wij dat het een vreugdevolle
zaak is te geven ten behoeve van zijn Koninkrijk, dat immers ook ons Koninkrijk is.
Het is zaliger te geven dan te ontvangen, want 2 Korintiërs 9:7 gebiedt ons: 'Een
ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of
gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief'.
Relevante passage uit de Schrift:
'Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de
gemeenten van Galatië geregeld heb: elke eerste dag der week legge ieder uwer
naar vermogen iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst
inzamelingen moeten gehouden worden' (1 Korintiërs 16:1-2).

18 - Rafaël Nederland

