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Een aantal belangrijke



Kaders?
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A. Gemeentestructuur en dynamiek

B. Geestelijke werkelijkheid

C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

D. Financiën
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A. Gemeentestructuur en dynamiek

1. Leiderschap: In De Bron wordt leiding 
gegeven door een team van broeders die zo veel 
mogelijk voldoen aan de morele vereisten (1Tm3 
en Tt 1). Zij houden gezamenlijk toezicht op de 
gemeenschap. Zij worden oudsten genoemd. 
Leiderschap in bedieningen is gegeven aan 
broeders en zusters wiens levenswandel, gaven 
en ervaringen passend zijn.
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A. Gemeentestructuur en dynamiek

• Hoe ziet een oudste er uit?

• Waarom 2 of meer oudsten 
en geen dominee?
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MP3: ‘Gemeente Leiderschap’ 

Juni en Nov 2010 



A. Gemeentestructuur en dynamiek

2. 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.
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A. Gemeentestructuur en dynamiek

“Gehoorzaam uw voorgangers 
en wees hun onderdanig, want 

zij waken over uw zielen

omdat 

zij rekenschap moeten afleggen”

Hebreën 13:17
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A. Gemeentestructuur en dynamiek

3. 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.
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B. Geestelijke werkelijkheid

4. 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).
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B. Geestelijke werkelijkheid

MP3:

‘Gaven en 
Talenten’

Januari 2017 
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Spanning tussen: 

“zoals Hij wil” (1 Kor 12:11) en

“Streef naar...” (1 Kor 14:1) 



B. Geestelijke werkelijkheid

5. 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.
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B. Geestelijke werkelijkheid

Meer weten?

• Gebedscursus van Hans Savert

• Stille tijd boekje: Geestelijke Strijd
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B. Geestelijke werkelijkheid

6. 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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B. Geestelijke werkelijkheid

• je bent een kind van God geworden, 
een hemelburger, een heilige, 

een lid van het Lichaam van Jezus… 

• Je wordt nóóit weer hetzelfde. Jezus 
heeft je gekocht voor altijd, 

je behoort God toe.

• Sta, leeft en vecht uit 

je nieuwe identiteit!
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

Genesis 1:27 

“En God schiep de mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; mannelijk
en vrouwelijk schiep Hij hen.” 
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• Hoe kunnen we aan dit geslacht verschil uiting 

geven in ons huwelijk en in ons gemeenteleven?



C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

1 Tim 2:12-13 (Telos) 

“…maar ik sta aan een vrouw niet toe 
dat zij leert of over een man heerst, 
maar zij moet stil zijn. Want Adam is 
eerst geformeerd, daarna Eva”. 

• ‘scheppingsorde principe’
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

7. Geslacht: Op basis van het principe van de 
scheppingsorde, erkennen we een onderscheidende de 
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.
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

Meer weten? 

MP3: ‘Rol van de man en de vrouw 

in de gemeente samenkomsten’ 

November en December 2013.
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

8a. 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. 
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

Opmerking 1 over homoseksualiteit
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MP3: ‘Homoseksualiteit, is 

de Bijbel duidelijk 

genoeg’

Oktober 2012



C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

Opmerking 2 over homoseksualiteit
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Homo en hetero-gerichtheid 

- maken geen deel uit van wie je bent 

- maken geen deel uit van je kernidentiteit.
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Laat niet een 

eigenschap van de 

gebrokenheid van 

deze wereld jouw 

identiteit bepalen. 

Je ben een man, 

je ben een vrouw, 

je ben een geliefd 

kind van God. 

Zoek jouw identiteit 

in Christus en niet 

in de gebrokenheid 

van deze wereld



In de Bron…?

1 Joh 1:7 “maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkander...”

Lukas 9:23 “Als iemand achter Mij wil komen, 
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 
dagelijks opnemen en Mij volgen”

1-5-2017
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

Opmerking over het huwelijk
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Gen 2:24 “Daarom zal een man zijn vader en 

zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten; en zij zullen tot één vlees zijn”

1 Kor 7:2 “Maar laat vanwege 

allerlei vormen van hoererij 

iedere man zijn eigen vrouw 

hebben en iedere vrouw haar 

eigen man”



C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

8b. Huwelijk: 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. 
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

Opmerking over samenwonen
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit

8c. Huwelijk: 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.
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C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit
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Opmerking over 

scheiding en

hertrouwen

MP3: ‘Het Christelijke huwelijk samenwonen,  

scheiding en hertrouwen’    Maart 2014



D. Financiën

9. 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).
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D. Financiën

10. 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. 
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D. Financiën

‘Van harte geven’ - September 2002

‘De aarbeider is zijn loon waard’ - Mei 2014

‘Geven en Ontvangen’ - Juli 2016
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Conclusie
Roeping als christen:

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

be transformed by the renewing of 
your mind” Rom 12:2

Wie zijn we als kerk/gemeente?

“…het huis van God, dat is de gemeente 
van de levende God, zuil en fundament 

van de waarheid” 1Tim 3:15
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