Geloofsbasis van de Christengemeente te Hardinxveld-Giessendam
In een poging om de geloofsbasis van onze gemeente op schrift te stellen hebben wij zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. We beseffen
dat het hier toegepaste taalgebruik enigszins afwijkt van onze spreektaal, maar we menen
hiermee op een zo zuiver mogelijke wijze uitdrukking te hebben gegeven aan onze
geloofsovertuiging.
Wij geloven in:
1. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest (o.a. Deut.6:4; Matt.3:16-17; Joh.1:1; Joh.4:24; 1Tim.2:5; Kol.1:16);
2. De soevereiniteit van God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest in
schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding (o.a. Gen.17:1; Ps.90:2; Ps.145:17;
Joh.15:16; Rom.1:20; Jak.1:17);
3. Onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn
zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden
en sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn
persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid (o.a. Jes.53:5-6; Joh.1:14; Joh.14:6;
1Kor.15:16-18; Op.19:16);
4. De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; (o.a. Gen.1-12;
Deut.12:32; Joh.17:17; 2Tim.3:16; 2Petr.1:21; Op.22:18-19);
5. De universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling (o.a. Rom.1:18; Rom.3:23; Rom.5:12;
1Joh.1:8);
6. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon,
en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem (o.a.
Rom.3:24; Gal.2:16; Gal.3:10-13; Kol.1:20; Ef.1:7-8; Ef.2:8-9; Joh.3:16);
7. De lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwige leven en van
degenen, die verloren gaan, ten oordeel (o.a. Matt.25:46; Joh.5:28-29; 1Kor.15;
2Kor.5:1-5; Fil.3:20-21; 2Thess.1:9; Op.20:11-15);
8. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte bewerkt,
in de gelovige woont en gaven aan de gelovigen geeft, waardoor deze in staat wordt
gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus
Christus (o.a. Joh.3:5; Joh.15:26; Joh.16:8; Hand.13:2-4; Rom.5:5; Rom.15:16;
1Kor.6:19; Rom.12:6-8; 1Kor.12:4-11,28-31; Ef.4:7-12; 1Petr.4:10);
9. Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het
lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is
het evangelie in de gehele wereld te verkondigen (o.a. Matt.28:18-20; 1Kor.12:13,27;
Ef.1:13-14);
10. De beide instellingen die de Here Jezus aan Zijn gemeente heeft gegeven, namelijk de
doop door onderdompeling van gelovigen, en het avondmaal (o.a. Matt.28:19; Luk.22:1420; Hand.2:37-42);
11. Het huwelijk tussen één man en één vrouw als een instelling van God en een
afschaduwing van de liefdesverhouding tussen Christus en Zijn gemeente, binnen welk
huwelijk de man het gezagdragend hoofd is van zijn gezin (o.a. Gen.2:24; Ef.5:31-32;
Hebr.13:4; Ef.5:22-23; 1Kor.11:3);
12. Het bestaan van satan, de vader der leugen, die rond gaat als een briesende leeuw,
zoekende wie hij zal verslinden, zijn werk van verleiding, zijn verzet tege het Koninkrijk
van God, alsmede zijn boze geesten en hun veroordeling tot eeuwige straf (o.a. Gen.3:115; Job 1:6-12; 1Petr.5:8; Op.20:7-10).

