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Waar staan we voor? 

We hebben als gemeente De Bron nooit een 

formele ‘geloofsverklaring’ gehad. Het idee erachter 

is dat “heel de Schrift door God is gegeven en nuttig 

is…” (2 Tim 3:16). We staan voor alle centrale 

orthodoxe thema’s: het ultieme gezag van de 

Heilige Schrift in belijdenis en leven; de 

drie-eenheid, wie God de Vader, Jezus 

Christus, de Heilige Geest is; 

verlorenheid en behoudenis van 

schuldige mensen; redding door 

Jezus Christus alleen, enz. We 

hebben als gemeente een aantal 

doelen die vastgelegd zijn in een 

visiedocument. Hierin zijn drie kernen 

benoemd, God eren, Gezin zijn en Licht 

zijn.  
•  

In de Bron kiezen we bewust te bouwen 

op Bijbelse principes. Hier zijn een aantal principes 

en praktische invullingen, die we als oudsten graag 

onder je aandacht willen brengen. Ze zijn vaak 

gevraagde en besproken onderwerpen. 

1. Inspiratie: We houden vast aan woordelijke en 

volledige inspiratie van de oorspronkelijke 

Bijbelmanuscripten. De Bijbel is het Woord van God.  

 

2. Sola Scriptura: Bij de uitleg van de Heilige Schrift 

zijn we ons bewust van allerlei uitlegkundige 

tradities. Leerstellingen die niet door een 

evenwichtige uitleg van de gehele Bijbel 

ondersteund worden, hebben geen gezag. 

Meningen, tradities, dromen, visioenen en 

ervaringen dienen zo getoetst te worden. 

 

3. Avondmaal: Vanwege ons verlangen om de Vader 

en de Zoon te aanbidden en de Heer Jezus een 

centrale plek te geven, vieren we gewoonlijk 

wekelijks het avondmaal. We geloven dat de Heilige 

Geest de gemeente leidt door gebed, lezen van 

Bijbelgedeelten, liederen en getuigenissen.  

 

4. Bedieningen: Iedere gelovige heeft natuurlijke en 

geestelijke gaven. We stimuleren elke broeder en 

zuster hun natuurlijke gaven te ontdekken, te 

streven naar geestelijke gaven (1 Kor 14:1), en hun 

gaven te ontwikkelen en gebruiken. Wanneer iedere 

gelovige met zijn/haar gaven functioneert, wordt 

het Lichaam opgebouwd. Voor aanbidding heb je 

een dankbaar hart nodig. Om te dienen heb je vaak 

een gave nodig. 

 

5. Gaven en wonderen: We erkennen dat sommige 

gaven ook een functie hadden als ‘teken of 

aanwijzing’, om de identiteit en de woorden van de 

Heer Jezus en de apostelen te bevestigen (2 Ko 

12:12; Ef 2:20). We geloven dat God vandaag door 

zijn Geest op dezelfde wijze kan werken door middel 

van de gaven die Hij geeft ‘zoals Hij wil’ (1 Kor 

12:11). We geloven dat God nog steeds actief is in 

wonderlijke dingen, door geestelijke gaven en zeker 

ook door gebed van zijn kinderen (Jk 5:13-18). 

 

6. Geslacht: Op basis van het principe van de 

scheppingsorde, erkennen we een onderscheidende 

rol van man en vrouw in het gezin en in de 

gemeente. Onze conclusie van 2013 is dat broeders 

en zusters, onder de begeleiding van de ‘Oudste van 

Dienst’, in de gemeentediensten een lied kunnen 

opgeven, hardop kunnen bidden, een getuigenis 

geven, een Bijbeltekst delen, enz. Bijbels onderwijs 

in zulke samenkomsten en leiderschap van de 

gemeente (oudsten zijn) is een taak voor 

gekwalificeerde mannen. 
 



7. Leiderschap: In De Bron wordt leiding gegeven 

door een team van broeders die zo veel mogelijk 

voldoen aan de morele vereisten (1 Tm 3 en Tt 1). 

Zij houden gezamenlijk toezicht op de 

gemeenschap. Zij worden oudsten genoemd. 

Leiderschap in bedie-ningen is gegeven aan 

broeders en zusters wiens levenswandel, gaven en 

ervaringen passend zijn. 
 

8. Gezag: Wij geloven in een leiderschapsmodel van 

een team van oudsten. Gods Woord is voor hen en 

de gemeente gezaghebbend en richtinggevend. De 

oudsten zijn, indien nodig, op hun bestuur  

aanspreekbaar en corrigeerbaar. Oudsten staan dan 

ook niet boven maar tussen de gemeenschap (1 Pt 

5:1-4; Hd 20:28). Zij dienen, zij zoeken het welzijn 

van de kudde en zorgen dat het onderwijs Bijbels 

blijft. 
 

9. Ontvangst: Iedereen is welkom bij De Bron. Het 

deelnemen aan het avondmaal vraagt wel een 

persoonlijke belijdenis van Jezus Christus als Heer 

en Heiland en enige vorm van mondelinge of 

schriftelijke aanbeveling of een 

kennismakingsgesprek wanneer de bezoeker niet 

bekend is. Wie wel en wie niet deelneemt, wordt 

gezien als een verantwoordelijkheid van de gehele 

gemeente en niet slechts als een persoonlijke 

beslissing (1 Kor 5:9-13). Als je een Christelijke 

vriend meeneemt, spreek dan de broeder aan die 30 

min vóór de dienst bij de ingang staat. 
 

10. Priesterschap: We erkennen geen onderscheid 

tussen ‘geestelijkheid’ en ‘leken’. We stimuleren het 

priesterschap van alle gelovigen. Iedere broeder en 

zuster kan aan het functioneren van de gemeente 

bijdragen in overeenstemming met zijn of haar 

gaven, ervaring en praktisch geestelijk leven. 
 

11. Ondersteuning van werkers: Zendingswerkers 

en broeders en zusters met geestelijke gaven 

mogen God dienen in overeenstemming met hun 

roeping. In de Bron wordt gezocht naar een 

financieel beheer waarbij de werker niet op de 

gemeenschap vertrouwt maar op de Heer alleen. De 

gemeente zelf moet wel hun financiële 

verantwoordelijkheid voor de werkers in hun 

midden serieus nemen. Het ontvangen van 

geldelijke steun geeft de werker geen bijzondere 

status, alleen maar meer tijd.  
 

12. Financiën in De Bron: Vanaf onze bekering zijn 

we niet meer eigenaars maar rentmeesters van alles 

wat we hebben (1 Kor 6:19-20). In het Nieuwe 

Testament vinden we principes voor een christen 

die invloed hebben op onze manier en hoeveelheid 

van geven  (Mat 6:2-4;  1 Kor 16:1-2;  2 Kor 9:6-7; 

Gal 6:6). 
 

13. Doop: In de Bron wordt de doop door 

onderdompeling toegepast na persoonlijke 

bekering. We denken dat dit het Bijbelse model is. 

Maar als een gelovige overtuigd is dat hun 

verbonds-doop als kind voldoet, respecteren we 

dat. 
 

14. Huwelijk: In De Bron erkennen we alleen een 

huwelijksverbond tussen een man en een vrouw. 

Een verbond dat in Gods ogen ook bijzondere 

geestelijke kenmerken heeft. Seksuele intimiteit 

wordt alleen door God gezegend binnen de 

veiligheid van een huwelijksverbond. God zoekt het 

goede voor zijn kinderen. Seks voor en buiten het 

huwelijk is schadelijk, niet volgens Gods richtlijnen 

en daarom een zonde. Er is dan bekering nodig. We 

geloven dat het een Bijbels uitgangspunt is dat het 

huwelijk een verbond is voor het leven. Helaas is er 

ook op dit gebied gebrokenheid in het leven en 

komt echtscheiding soms ook voor. Ook in dit soort 

situaties geeft de Bijbel richting. Er is altijd een weg 

voor degenen die God willen behagen met hun 

leven. In De Bron proberen we Gods waarheid in 

genade toe te passen in elke situatie, terwijl we op 

de leiding van de Heilige Geest vertrouwen. 
 

15. Engelen en demonen: We geloven in hun 

bestaan en de mogelijkheid dat ze mensen 

beïnvloeden. Het is Gods wens dat elke christen vrij 

van de invloed van demonen leeft. In De Bron zijn er 

broeders en zusters in de Gebedsbediening die 

hiermee graag willen helpen. 
 

16. Eeuwige behoudenis: Behoudenis is op grond 

van geloof alleen en niet uit onze werken. Het is een 

gave uit genade van God (Ef 2:8-10). Na 

wedergeboorte komt er een nieuw leven (Jh 3: 3-5). 

Het is normaal dat een kind van God zijn geloof 

uitwerkt in goede werken. Elk kind van God heeft 

eeuwig leven en zal in eeuwigheid niet verloren 

gaan (Jh 5:24; 10:27-30). 
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