GELOOFSVERKLARING
Beknopte geloofsverklaring van de Genade Beweging
Wij zijn een onafhankelijke geloofsgemeenschap wiens doel het is om te
stichten (funderen) en elkaar op te bouwen door gemeenschap en onderricht
(Romeinen 14:19; Efeziërs 4:11-13). Met de juiste toerusting van de heiligen
zullen we beter in staat zijn anderen te bereiken met het evangelie der genade
Gods (1 Korinthiërs 15:1-4), zodat we uiteindelijk alle mensen kunnen laten
zien wat de gemeenschap van de verborgenheid is (Efeziërs 3:9). Wij geloven
dat de hele Schrift aan ons is gegeven ter lering en inzicht (Romeinen 15:4). We
erkennen ook dat de laatste woorden van de opgevaren Heer Jezus Christus,
zoals geopenbaard aan de apostel Paulus, speciaal zijn gegeven aan de kerk,
het lichaam van Christus (Romeinen 16:25; Galaten 1:11-12). In deze bedeling
van genade vinden we onze leer, positie, wandel en bestemming uitsluitend
binnen de dertien brieven, Romeinen tot en met Filémon, zoals deze zijn
geschreven door de apostel Paulus. De volgende principes zijn een
samenvatting van wat we geloven en zijn NIET bedoeld als zijnde compleet of
uitputtend.

DE BIJBEL
We weten: “Al de Schrift is van God ingegeven”, en is geschreven door heilige
mannen terwijl zij "gedreven werden door de Heilige Geest". Wij geloven
daarom dat de hele, originele, Bijbel (66 boeken) zonder fouten is in het
vastleggen van deze goddelijke openbaring en absolute en volledige autoriteit
heeft (2 Timotheüs 3:16-17; 2 Petrus 1:21).

DE GODHEID
Er is één God, van eeuwigheid bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en
Heilige Geest (Deuteronomium 6:4; Mattheüs 3:16-17; Joh. 4:24; 10:30;
Romeinen 1:1-4; 2 Korinthiërs 13:13; Efeziërs 4:4-6; Titus 3:4-6).
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DE PERSOON VAN CHRISTUS
Wij geloven dat de Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, mens werd
zonder ophouden God te zijn, en verwekt werd door de Heilige Geest en
geboren werd uit de maagd Maria, opdat Hij God zou openbaren en de zondige
mens zou kunnen verlossen (Jesaja 7:14; 9:6; Lukas 1:32-35; Joh. 1:1-2, 14;
Romeinen 1:3-4; 2 Korinthiërs 5:19-21; Galaten 4: 4-5; Filippenzen 2:6-9;
Kolossenzen 1:15-19; Hebreeën 4:15).

DE HEILIGE GEEST
Wij geloven dat de Heilige Geest een persoon is die de wereld overtuigt van
zonde, die regenereert, doopt, verzegelt, inwoont, verlicht en bekrachtigt
(Johannes 16: 8; Romeinen 8:9; 1 Korinthiërs 6:19; 12:13; Efeziërs 1:13, 17-18;
3:16; Titus 3:5).

NATUURLIJKE STAAT VAN DE MENSHEID
Wij geloven dat de mens geschapen is naar het beeld van God (Genesis 1:2627), maar dat het ras viel ten gevolge van het zondigen van Adam, (Romeinen
3:23; 5:12), en daardoor een zondige aard erfde, en van God vervreemd werd (
Efeziërs 2:1-3, 12) en volstrekt niet in staat is God te behagen in deze verloren
toestand (Romeinen 3:9-12; 8:7-8). Alle mensen zijn dus van nature dood in
overtredingen en zonden en zijn daarom totaal niet in staat om iets
aangenaams voor God te doen. De zonde scheidt de mens van God (Efeziërs
2:1-3).

BEHOUDENIS - REDDING
God rechtvaardigt (verklaart niet schuldig) goddeloze zondaars uit Zijn genade,
op grond van het bloed van Christus, door middel van het geloof. Volledige
redding, vergeving en rechtvaardiging worden gegeven als een
onvoorwaardelijke gave van God door ons geloof in Christus en niet door enig
werk van onszelf. Deze gave van redding wordt ons gegeven wanneer we alleen
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op de Persoon van Jezus Christus en zijn voltooide werk aan het kruis
vertrouwen (Romeinen 3:20-28; 5:1-9; Efeziërs 2:8-9; 1 Korintiërs 15:1-4).

EEUWIGE ZEKERHEID
Alle gelovigen zijn eeuwig veilig in Christus. Het eeuwige leven begint op het
moment van geloven (Romeinen 8:1-2, 29-39; Efeziërs 1:13-14; 4:30;
Kolossenzen 3:1-4; Filippenzen 1:6).

DOPEN
Alle geredde personen zijn leden van het Lichaam van Christus geworden door
één geestelijke doop in Christus door de Geest (1 Korinthiërs 12:13; Galaten
3:27). Door die ene doop wordt elk lid van het lichaam van Christus
geïdentificeerd met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding (Romeinen
6:3-6; Kolossenzen 2:11-12). In het licht van de verklaring betreffende één
doop in Efeziërs 4:5 en de verklaring over de doop in Kolossenzen 2:12 en
Paulus zijn uitspraak in 1 Korinthiërs 1:17 : "Christus heeft mij niet gezonden,
om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen", bevestigen wij dat de
waterdoop NIET relevant is in Gods geestelijk programma voor het lichaam van
Christus in deze huidige bedeling der genade Gods (zie Efeziërs 3:2).

ONZE WANDEL
Vanwege de overwinning van Christus over de zonde en de Geest die in ons
woont zouden alle behouden mensen de bevrijding van de macht van de zonde
moeten ervaren door gehoorzaamheid aan Efeziërs 4:23. Wanneer we in staat
van vernieuwing van de geest leven, hebben we de oude mens afgelegd en
hebben we de nieuwe mens aangedaan (Efeziërs 4:22-24). We ontkennen
echter dat het zondigen van de oude mens, tijdens zijn leven, voor altijd is
uitgeroeid (Romeinen 6:6-14; 2 Korinthiërs 2:14; 10:2-5; Galaten 5:16-25). Als
heiligen (letterlijk "afgezonderden") en leden van de ware kerk (letterlijk
"geroepenen") moeten we een getuigenis, ter verheerlijking van Christus,
handhaven, gescheiden van alle vormen van wereldlijkheid en afvalligheid, en
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gehoorzaamheid tonen aan de Heer Jezus Christus en liefde hebben voor alle
mensen (Romeinen 12:1-2, 9; 2 Korinthiërs 6:14-18; Efeziërs 5:11; 1 Timotheüs
6:20-21).

HET GEZIN
Wij geloven dat God het gezin heeft geschapen en gezegend als het fundament
van de samenleving. Het huwelijk verenigt een genetisch bepaald natuurlijk
geboren man en een genetisch bepaald natuurlijk geboren vrouw, in een
levenslange verbintenis met elkaar (Genesis 2:23-24; Mattheüs 19:4-6;
Romeinen 7:1-3). Wij geloven dat burger huwelijken en partnerschappen geen
Bijbels huwelijk vormen en we erkennen ze ook niet als zodanig. De
huwelijksrelatie is volgens de Bijbel de enige legitieme en geaccepteerde
seksuele relatie (Hebreeën 13:4).
De vrouw heeft de opdracht om respect te tonen en zich aan haar man te
onderwerpen zoals de kerk zich aan Christus onderwerpt (Efeziërs 5:22-24).
De man wordt opgedragen om zijn vrouw lief te hebben en voor haar te
zorgen, zoals Christus de kerk heeft liefgehad (Efeziërs 5:25).
Het huwelijk is door God ontworpen als een monogaam levenslange
verbintenis tussen één man en één vrouw (Mattheüs 19:4-6; Romeinen 7:1-3; 1
Korintiërs 7:10-11).
Kinderen zijn een geschenk van God en zijn volledig mens vanaf de conceptie
(Psalm 127:3; 139:13-16; Luke 1:41, 44; Exodus 21:22-25). Ouders moeten hun
kinderen begeleiden, hen de Schriften bijbrengen, en hen in liefde disciplineren
vanuit de Schrift (Deuteronomium 6:4-7; Spreuken 1:8-9; 13:24; 22:6; Efeziërs
6:4).

BEDELINGEN
Wij geloven dat God, in de loop van de geschiedenis, op verschillende manieren
omgang heeft gehad met de mensheid. Degenen die zijn uitgekozen om deze
veranderingen van bedeling aan te kondigen, worden rentmeesters genoemd.
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We leven momenteel in de bedeling van genade, waarvan de rentmeester de
apostel Paulus is (Efeziërs 3:2, Kolossenzen 1:25, 1 Korinthiërs 4:1). Deze
huidige bedeling van genade was een verborgenheid die vanaf het begin van de
wereld in God verborgen was totdat het aan de apostel Paulus werd
geopenbaard (Romeinen 16:25-26; 1 Korinthiërs 2:7; Efeziërs 3:2-9;
Kolossenzen 1:25-26).

DE KERK OF GEMEENTE
De kerk is het lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:27; Romeinen 12:4-5;
Efeziërs 1:22-23) en functioneert door Zijn werk, de bediening uit te voeren
terwijl we hier op aarde zijn. Zijn kracht, opdracht en het gezag komen van de
bediening van Christus en het werk van de Heilige Geest. Door Gods genade
ontving de apostel Paulus de openbaring van de verborgenheid dat ieder
individu (Jood of heiden) verlossing kan ontvangen door geloof in Jezus zijn
dood en opstanding (Efeziërs 3:6; 1 Korinthiërs 12:12-13). We kijken naar de
brieven van Paulus voor begeleiding bij kerkelijk gedrag, leringen en praktijk
(Filippenzen 3:17; 1 Timotheüs 1:16; 2 Timotheüs 1:13; 2:2).

DE OPDRACHT
De opdracht van de kerk, het lichaam van Christus, is om gelovigen te stichten
en op te bouwen (Romeinen 14:19, 1 Korinthiërs 12:25; Efeziërs 4:32;
Filippenzen 2:3; Kolossenzen 3:16), het verkondigen van de boodschap van
verzoening (2 Korintiërs 5:14-21) en het onderwijzen en prediken van de
gezonde leer die ons door de Apostel Paulus is gegeven volgens de openbaring
van de verborgenheid (Romeinen 16:25; Efeziërs 3:8-9; 1 Timotheüs 1:3, 1
Timotheüs 4:6, Titus 2:1; 2 Timotheüs 1:11), in alle vrijmoedigheid maar in
zachtmoedigheid (2 Timotheüs 2:25; Efeziërs 4:1-3), in overeenstemming met
het “recht snijden” van het woord der waarheid (Heilige Schrift) (2 Timotheüs
2:15). Hierin moeten we het voorbeeld van de apostel Paulus volgen (1
Korinthiërs 4:16; 11:1; Filippenzen 3:17; 4:9; 1 Timotheüs 1:11-16).
De onderscheiden boodschap die de Apostel van de Heidenen (Romeinen
11:13; 15:16) "mijn evangelie" noemt (Romeinen 2:16, 16:25), wordt ook "het
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evangelie der genade Gods" genoemd (Handelingen 20:24) dat Jood en Heiden
samen in de kerk, het lichaam van Christus, omvat (Romeinen 10:12-13;
Efeziërs 2:14-16; Galaten 3:28). Wij, net als Paulus, moeten het hele Woord van
God prediken in het licht van Paulus zijn evangelie (Galaten 1:8-9; 2 Timotheüs
3:16-17; 4:2), en ernaar streven om diegenen te bereiken op plaatsen waar
Christus nog niet genoemd is (Romeinen 10:14-15; 15:20; 2 Korinthiërs 10:16)

GAVEN
De geestelijke gaven die nodig zijn voor de bediening van het lichaam van
Christus in de tijd van Paulus zijn die welke worden opgesomd in Efeziërs 4:716, Romeinen 12:6-8 en 1 Korintiërs 12:7-10. Hiervan zijn alleen de gaven van
evangelisten, voorgangers en leraren vandaag in werking. De gaven van
bediening, onderwijzen, vermaningen, het “geven” en betonen van genade
zoals vermeld in Romeinen 12:7-8 kunnen ook vandaag de dag als geldend
worden beschouwd. Wij geloven dat de gaven van de Heilige Geest, zoals
spreken in tongen, profetie en de gave van genezing, tijdelijk waren omdat ze
in werking waren toen God zich bezig hield met het volk Israël (1 Korinthiërs
1:22; 12: 8-11; 28-31). Deze tekenen zijn gestopt sinds God Israël tijdelijk opzij
heeft gezet (1 Korinthiërs 13:8-11; Romeinen 11:1-11, 25).

DE OPSTANDING
Jezus Christus is uit de dood opgestaan (Lukas 24:39) en Hij zal alle geredden
tot eeuwige heerlijkheid opwekken, en aan het einde van het tijdperk zal Hij
alle verlorenen tot eeuwige veroordeling opwekken (Handelingen 24:15). De
kerk, het lichaam van Christus, zal de eerste zijn die wordt opgewekt en
opgenomen (1 Korinthiërs 15:51-54 en 1Thess.4:13-18). Dan, volgens het
profetische programma van Israël, zal er een opstanding tot leven zijn voor hen
die buiten deze speciale bedeling van genade hebben geloofd (Openbaring
20:5-6) en uiteindelijk een opstanding tot de dood voor alle ongelovigen sinds
de schepping (Openbaring 20:11-15; Daniel 12:2).
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TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN
De opname van de kerk "die Zijn lichaam is" en de wederkomst van Christus
naar de aarde zijn twee verschillende gebeurtenissen, beide vinden plaats vóór
het duizend jarig vrederijk en zijn niet gerelateerd aan elkaar. Hij zal eerst
komen om de leden van zijn lichaam "in de lucht" te ontmoeten (1
Thessalonicenzen 4:13-18; Filippensen 3:20-21; Titus 2:13-14; 1 Korinthiërs 15:
51-53), en later om zijn duizendjarig koninkrijk op deze aarde te ontvangen,
waarover Hij zal regeren (Zacharia 14:4, 9; Handelingen 1:10-11; Openbaring
19:11-16; 20:4-6). Vanwege de onderscheiden aard van het lichaam van
Christus zal de opstanding en opname van de kerk, die Zijn lichaam is,
plaatsvinden vóór de verdrukking (1 Thessalonicenzen 1:10; 5:9). De
verdrukking (de tijd van de benauwdheid van Jakob) zal een zuivering en een
reiniging van het volk Israël zijn (Maleachi 32-3, Zacharia 13:8-9; Jeremia 30:7;
Psalm 2:5; Mattheüs 24:15). De opstanding van gelovigen die geen deel
uitmaken van de kerk, het lichaam van Christus, zal plaatsvinden na de
verdrukking (Openbaring 20: 4-6).

DE TOESTAND VAN DE NIET-GEREDDE DODEN
De Schrift biedt op geen enkele plaats de hoop op redding voor de niet geredde
doden, maar openbaart in plaats daarvan dat ze voor eeuwig zullen blijven
bestaan in een toestand van bewust lijden.
De leringen van het universalisme, namelijk een proeftijd na het overlijden, en
de vernietiging van de niet geredde doden worden door ons als volledig
onschriftuurlijke en gevaarlijke leringen opgevat (Lukas 13:23-28; Johannes
3:36; Efeziërs 5: 5; Filippenzen 3:19; Kolossenzen 3:6; 2 Thessalonicenzen 1:9;
Openbaring 14:11; 20:14-15).
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