Geloofsbelijdenis
Logos Waalwijk

Wij geloven...
De Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.
- de Bijbel bestaat uit de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament.
- de Heilige Geest inspireerde menselijke schrijvers die daarbij hun persoonlijkheid
en literaire stijl gebruikten. Daarmee is de Bijbel volledig en woordelijk van
Goddelijke oorsprong en tevens volledig door mensen geschreven.
- ondanks dit tweevoudige auteurschap bevatten de oorspronkelijke manuscripten
absoluut geen fouten.
Wij geloven dat de Bijbel Gods geschreven en onfeilbare openbaring aan mensen is. De
Bijbel is betrouwbaar, foutloos, volledig, voldoende en het hoogste gezag voor alles
betreffende de leer en het leven van de gelovige.
2 Tim. 3:15-17; 2 Petr. 1:20,21; 1 Cor. 2:13; Ps.12:7; Ps.19:8,9

God
Wij geloven in één God, de enige levende en soevereine God. Hij bestaat van eeuwigheid tot
eeuwigheid en Hij is de Schepper en Onderhouder van alle dingen.
Wij geloven dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Hij is heilig en al Zijn
eigenschappen zijn perfect.
Aan God komt alle dank, eer en glorie toe.
Wij geloven dat de ene God bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn
één in wezen en hebben dezelfde natuur, eigenschappen en volmaaktheid.
Deut.6:4; Matt.16:16; Dan.4:34-35; Ps.115:3; Gen.1; Ef.3:9; Op.1:8; Jes.40
Ps.139; Jes.6:3; Deut.32:4; 1 Tim.1:17; Matt.28:19; 2 Kor.13:14

De mens
Wij geloven dat de mens door God geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis. Adam en Eva
zijn de historische voorouders van de hele mensheid. God schiep hen als man en vrouw.
Wij geloven níet dat de mens tot stand gekomen is door een proces van evolutie,
maar rechtstreeks door God geschapen is.
Wij geloven dat de mens zonder zonde geschapen is. Door de zonde van Adam erfde de hele
mensheid, met uitzondering van Jezus Christus, een zondige natuur. Van nature is de mens
daardoor niet meer in staat om niet te zondigen. De mens verloor zijn onschuld en

Geloofsbelijdenis - Logos Waalwijk

onderging de straf van geestelijke en lichamelijke dood. De mens werd onderworpen aan de
toorn van God.
Gen.1:26,27; Gen.2:7; Gen.1:31; Pred.7:29; Gen.3; Rom.5:12-19
Rom.3:23; Rom.3:10-18; Ef.2:1; Kol.2:13; Joh.3:36

Jezus Christus
Wij geloven dat de Zoon van God, Jezus Christus, mens geworden is. Hij werd door de
Heilige Geest verwekt uit de maagd Maria, zonder daarbij zijn goddelijke natuur en
eigenschappen te verliezen. Jezus Christus was volledig God en volledig mens, echter zonder
te zondigen.
Wij geloven dat Jezus Christus geopenbaard heeft wie God de Vader is. Hij heeft de
verlossing van de zondeschuld voor de mens mogelijk gemaakt.
Joh.1:14; Matt.1:18; Gal.4:4; Joh.1:1; Heb.2:14,17
Heb.1:1; Joh.14:7-9; Heb.1:3; 1 Pet.2:24

Jezus' dood en opstanding
Wij geloven dat Jezus Christus vrijwillig plaatsvervangend gestorven is voor de zondeschuld
van de mens. Hij heeft daarmee de straf op Zich genomen die eigenlijk voor ons bestemd
was.
Wij geloven dat Jezus Christus na drie dagen letterlijk en lichamelijk opgestaan is uit de
dood. Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij aan de rechterhand van God de Vader voor
de gelovigen bidt en pleit.
Joh.10:15-18; Jes.53:5,6; 1 Pet.2:24; 2 Kor.5:14
Matt.28:6; 1 Kor.15:3-8; Rom.8:34; Heb.7:25

De Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest de Trooster is die door Jezus Christus beloofd is. Hij
overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel en Hij verheerlijkt Christus.
Wij geloven dat de Heilige Geest de wedergeboorte bewerkt in de mens. Vanaf de
wedergeboorte woont Hij in de gelovige en verzegelt de gelovige tot op de dag van de
verlossing. Hij heiligt en verandert de gelovige naar het beeld van Christus.
Wij geloven dat de Heilige Geest alle gelovigen verenigt in het Lichaam van Christus, de
Gemeente. Hij geeft hen geestelijke gaven, tot dienstbetoon en opbouw van de Gemeente..
Joh.14:16,17; Joh.15:26; Joh.16:8; Joh.16:14; Joh.3:5,6; Joh.7:39
Rom.8:9; Ef.1:13; 2 Kor.1:22; Ef.4:30; 2 Kor.3:17,18
1 Kor.12:13; 1 Kor.12:7; 1 Pet.4:10; Ef.4:7-12
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Verlossing
Wij geloven dat ieder mens die in het plaatsvervangend offer van Jezus Christus gelooft,
vergeving van zonden ontvangt en verlost wordt van de zondeschuld en Gods oordeel over
de zonde. Zo iemand moet berouw tonen over zijn zonden, zich bekeren tot God en Jezus
Christus aannemen als Heer en Heiland. Deze mens wordt door God rechtvaardig verklaard,
ontvangt eeuwig leven en wordt aangenomen als kind van God.
Wij geloven dat deze verlossing alleen mogelijk is door wedergeboorte en op basis van
onverdiende goedheid.
Wij geloven níet dat de mens verlost of rechtvaardig verklaard wordt door het
uitvoeren van goede werken, het houden van de tien geboden, de wet of andere
regels en voorschriften, maar alleen door genade.
Wij geloven dat Jezus Christus de enige weg tot God is. Hij is de enige bemiddelaar tussen
God en mensen.
Joh.3:16; Joh.3:36; Joh.1:12; Hand.2:37,38; Hand.3:19; 2 Kor.5:21
Rom.3:21-28; Rom.5:1; Ef.2:8,9; Joh.14:6; Hand.4:12; 1 Tim.2:5

Wedergeboorte
Wij geloven dat wedergeboorte het bovennatuurlijke en genadige werk van de Heilige Geest
is, waardoor een mens in staat gesteld wordt om in Jezus Christus te geloven en zich te
bekeren tot God.
Joh.3:3-6; Ef.2:1-6; Kol.2:13; Tit.3:4,5; 1 Pet.1:3; 1 Joh.2:29
1 Joh.5:1; Joh.1:12,13; Rom.8:5-9; 1 Kor.2:12-16

De Gemeente
Wij geloven in de ene universele Gemeente, bestaande uit alle mensen, in iedere tijd en
plaats, die wedergeboren zijn en in Jezus Christus geloven.
Wij geloven dat de Bijbel leert dat de universele Gemeente vorm krijgt in plaatselijke
gemeenten. Gelovigen dienen zich in een plaatselijke gemeente in te voegen voor
onderricht, gebed, gemeenschap, dienstbetoon, het dopen van nieuwe gelovigen en het
vieren van het Avondmaal.
Ef.2:11-3:6; 1 Kor.12:13; Gal.1:2; 1 Thes.1:1; Hand.8:1; Hand.2:41,42
Heb.10:25; Ef.4:11,12; Matt.28:19; 1 Kor.11:23-26

Jezus' opdracht aan de Gemeente
Wij geloven dat de Heere Jezus aan de Gemeente de opdracht heeft gegeven om discipelen
te maken uit alle volken door hen het Evangelie uit te leggen. Zij die tot geloof komen
moeten gedoopt worden. Deze nieuwe gelovigen moeten in plaatselijke gemeenten
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samengebracht worden om verder onderwijs te ontvangen uit de Bijbel. Zodoende kunnen
zij hun roeping als volgelingen van Jezus uitvoeren, overeenkomstig Zijn geboden en volgens
de geestelijke gaven die de Heilige Geest aan iedere gelovige geeft.
Matt.28:19; Ef.4:7-16; 1 Kor.12:4-7, 11

De doop
Wij geloven dat de doop een nieuwtestamentische instelling is die uitgevoerd moet worden
door onderdompeling in water, op basis van het persoonlijk geloof van de dopeling en in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Wij geloven dat de doop een symbolische uitdrukking is van het één zijn met Christus in Zijn
dood en opstanding. Het laat zien dat de dopeling dood is voor de zonde en opgewekt is in
een nieuw leven.
Wij geloven níet dat de doop een handeling is waardoor iemand behouden wordt.
Wij geloven dat de doop een daad van gehoorzaamheid aan de Heere Jezus is, die
uitgevoerd moet worden zodra iemand tot geloof gekomen is, zich bekeert en het juiste
onderwijs ontvangen heeft over de betekenis van de doop.
Wij geloven níet dat de doop een vrijblijvende keuze is.
Matt.28:19; Hand.2:37-41; Hand.8:35-38; Rom.6:1-14; Kol.2:12

Het Avondmaal
Wij geloven dat het Avondmaal een nieuwtestamentische instelling is waarmee gelovigen
samen de dood van de Heere Jezus gedenken en verkondigen, totdat Hij komt. Brood en
wijn zijn symbolen van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Christus.
Wij geloven níet dat brood en wijn transformeren in het werkelijke lichaam en bloed
van Jezus Christus.
Wij geloven níet dat het eten van het brood en het drinken van de wijn handelingen
zijn waardoor iemand behouden wordt.
1 Kor.11:23-26; 1 Kor.10:16-21; Matt.26:17-30
Mark.14:22-26; Luk.22:14-23

Leiding van de gemeente
Wij geloven dat Jezus Christus het Hoofd is van de Gemeente.
Wij geloven dat de Bijbel leert dat een plaatselijke gemeente geleid wordt door oudsten. Dit
zijn mannen die een herderlijke en leidinggevende taak hebben, met daarbij de nadruk op
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het geven van onderwijs, gebed, het bewaken van de leer en het beschermen van de
gemeente tegen valse leer.
Wij geloven níet dat de Bijbel leert dat vrouwen binnen de plaatselijke gemeente een
rol als oudste, opziener, voorganger, herder (pastor) of predikant mogen vervullen maar dat zij aangemoedigd worden om hun gaven te gebruiken in andere rollen die
tot opbouw van de gemeente en tot verspreiding van het Evangelie zijn.
Ef.1:22; Kol.1:18; Ef.5:23; Hand.20:28; Ef.4:11; 1 Tim.3:1-7
Titus.1:5-9; 1 Pet.5:1-3; Heb.13:7,17; 1 Tim.2:9-15

Het huwelijk
Wij geloven dat het huwelijk een door God ingesteld verbond is, waarbij God één man en
één vrouw samenvoegt voor een levenslange relatie. Het huwelijk is daardoor een heilige
instelling. De huwelijksrelatie wordt verbroken door de dood van een van beiden. Man en
vrouw hebben in het huwelijk verschillende en elkaar aanvullende rollen gekregen, als type
van Christus en Zijn Gemeente. Het huwelijk is de enige relatievorm waarbinnen het
praktiseren van seksualiteit mag plaatsvinden.
Gen.1:27; Gen.2:18, 21-24; Matt.19:4-6
1 Tim.3:2; Ef.5:22-33; 1 Kor.7:1-9

De toekomst
Wij geloven dat de Heere Jezus Christus vanuit de hemel terugkomt. De gelovigen die in
Christus gestorven zijn zullen dan opstaan en samen met de nog levende gelovigen
opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet om zo altijd bij Hem te zijn. Ons
vernederd lichaam wordt veranderd zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt
lichaam.
Wij geloven dat zij die niet gehoorzaam zijn aan het Evangelie van de Heere Jezus Christus,
als straf het eeuwig verderf zullen ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van
de heerlijkheid van Zijn macht.
Wij geloven in een nieuwe hemel en aarde waar geen tranen, geen dood en geen rouw,
jammerklacht of moeite meer zal zijn. God zal bij de mensen wonen. Hij zal hun God zijn en
zij zullen Zijn zonen zijn.
Hand.1:11; 1 Thess.4:13-18; Filip.3:20,21; 2 Thess.1:7-10 Matt.25:41-46; Op.21:1-7

Sola Scriptura
Deze geloofsbelijdenis verwoordt enkele belangrijke geloofsuitgangspunten die van belang
zijn om samen een plaatselijke gemeente te kunnen zijn. Deze geloofsbelijdenis is echter
geen volledige weergave van alles wat wij geloven.
De Bijbel zelf is de enige, volledige en uiteindelijke gezagsbron van alles wat wij geloven.
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