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Een aantal belangrijke



Hoe denk je?
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Postmoderne manier van denken

▪ Elke persoon mag zijn eigen waarheid hebben. 
‘Het is waar voor jouw’

Moderne manier van denken

▪ Waarheid bestaat echt! We moeten het 
zorgvuldig en met nederigheid zoeken.



Kaders?

3



GOD - DE DRIE-EENHEID

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Vader Zoon H Geest Eenheid

Is God Is God Is een persoon Er is maar 
één ware 

God
Is anders van 

de Vader
Is God

Is anders van 
de Vader en 

de Zoon
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We houden vast aan woordelijke en 
volledige inspiratie van de 
oorspronkelijke Bijbelmanuscripten. 
De Bijbel is het Woord van God. 
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1. Inspiratie 



2 Pet 1:21 “…want de profetie is destijds niet 
voortgebracht door de wil van een mens, maar 
heilige mensen van God, door de Heilige Geest 
gedreven, hebben gesproken” 

2 Tim 3:16 “Heel de Schrift is door God 
ingegeven en is nuttig om daarmee te 
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op 
te voeden in de rechtvaardigheid” 
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1. Inspiratie 



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.
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2. Sola Scriptura

LOGOS

Joh 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid;

Uw woord [logos] is de waarheid”

Heb 4:12 “Want het Woord [logos] van God is 
levend en krachtig en scherper 

dan enig tweesnijdend zwaard…”
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2. Sola Scriptura

RHEMA

Lk 1:38 “Maria zei (tegel de engel): Zie, de dienares 
van de Heere, laat met mij geschieden   
overeenkomstig uw woord (Rhema).”

Mk 14:72 “En de haan kraaide voor de tweede keer; 

en Petrus herinnerde zich het woord [Rhema]  
dat Jezus tegen hem gezegd had: Voordat de  
haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u 

Mij driemaal verloochenen”
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2. Sola Scriptura

LOGOS RHEMA

Geschreven woord Gesproken woord

Objectief Subjectief

Eeuwig Tijdelijk

Universeel-voor allen Specifiek-voor jou

Gezaghebbend Moet getoetst worden

1-5-2017
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3. 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.
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4. 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. 
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4. Avondmaal

… en jij?
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‘doe dit tot mijn 

gedachtenis’



5. 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. Als je een Christelijke vriend meeneemt, 
spreek dan de broeder aan die 30 min vóór de dienst 
bij de ingang staat.
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5. Ontvangst

Vraag 1: Ben je een kind van God?

Vraag 2: Voel je je vrij om het te doen? 

“laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van 
het brood en drinken uit de drinkbeker” 1 Kor 11:28
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5. Ontvangst

Vraag 3: Streef je ernaar heilig en rein te leven?

1 Kor 5:11

Vraag 4: Geloof je in de Bijbelse kernwaarheden? 
“Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang 
hem niet in huis en begroet hem niet…” 2 Joh 1:10
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6. 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.
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6. Priesterschap
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Sta je open om 
geleid te worden? 



Conclusie

Dankbaar voor

• Jezus: die de Vader ons 

heeft geopenbaard = V+Z+HG

• De Bijbel: die Gods waarheid 

ons heeft openbaart
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Conclusie

“Do not conform any longer to the 
pattern of this world, but 

be transformed by the 
renewing of your mind. 

Then you will be able to test and 
approve what God's will is, his 
good, pleasing and perfect will” 

- Romans 12:2
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