
Geloofsdocument Baptisten Gemeente Winschoten 
De tekstverwijzingen in dit document komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Het kan zijn dat een 

andere vertaling niet helemaal overeen komt. U kunt gratis in de HSV lezen via internet op:        
herziene statenvertaling 

1. GOD 

Drie-eenheid 
Wij geloven in de Drie- eenheid van God, bestaande uit: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Soevereiniteit 
Wij geloven dat God de Vader regeert over alles en allen. 

Jezus Christus 
Wij geloven dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is (Matth. 16:16). Hij is door de Heilige Geest 
en uit de maagd Maria mens geworden, zonder daarbij Zijn Godheid te verliezen (Luc 1:34-35; Kol 2:9). 
Hij is gekomen om God te openbaren (Luc 24:27; Joh 1:1-2, 14, 18) en de mensheid te verlossen van 
hun zonden. Dat heeft Hij gedaan door Zichzelf te geven als een zondeloos, plaatsvervangend offer 
aan het kruis van Golgotha (Joh 19:30). Hij heeft daarmee voldaan aan Gods rechtvaardig oordeel over 
de zonde (Rom 3: 24-26). Hij is opgestaan uit de dood (Joh 20:26-28). Hij is opgevaren naar de hemel 
(Hand 1:9), waar Hij aan de rechterhand van God voor de gelovigen pleit (Rom 8:34). 
 
andere teksten: Fil. 2:6-11; 1 Joh. 4:1-3 

De Heilige Geest 
Wij geloven in God de Heilige Geest, Die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De 
Heilige Geest bewerkt de wedergeboorte in het leven van een mens waardoor iemand van geestelijk 
dood, geestelijk levend wordt (Joh 3:5-8). De wedergeboorte openbaart zich in bekering en geloof. De 
Heilige Geest schenkt eeuwig leven aan een ieder die in Christus gelooft. Door de doop in de Heilige 
Geest( volgens 1 Cor. 12:13) verenigt Hij alle gelovigen in één lichaam (Ef 4:3), woont Hij blijvend in 
hen en verzegelt Hij hen tot de dag van de verlossing. De Heilige Geest vervult de gelovigen telkens 
weer (Luk 11:13; Ef 5:18) en geeft hen kracht voor dienstbetoon en levensheiliging (Ef 1:13; Ps 51:12). 
Hij richt de aandacht niet op henzelf en hun ervaring, maar op Christus alleen . Zo kunnen gelovigen 
door de Heilige Geest getuigen (Hand 1:8). 

andere teksten: Joh 14:16-17; 16:13-14 

2. DE GELOVIGE 

De schepping van de mens 
Wij geloven dat alles door God is gemaakt (Gen 1:1-25). De mens maakte Hij als evenbeeld van God 
(Gen 1:26-27) 



De staat van de mens 
Wij geloven in de  algemene zondigheid en schuld van de  mens, waardoor hij is onderworpen aan 
Gods toorn en veroordeling; (Gen. 3:1-24; 6:6,7; Ps. 51:5; Jer. 17:9; Rom. 3:9-18; 5:12; Ef. 2:1-3) 

Verlossing 
Wij geloven in de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. 
We geloven in de rechtvaardiging door Zijn genade, niet door werken maar door het geloof in Hem; 
(Joh 3: 16-18; Rom 6: 23; 1 Kor 15: 3-4; Ef 1: 7; Ef 2: 4-8; Titus 3: 4-5) en dat niet uit jezelf, maar als een 
gave van God. 

Levensheiliging 
Ons leven is geheiligd door Jezus Christus en daaruit willen we elke dag leven (Joh 17: 19; Hebr 13: 12; 
1 Petrus 1: 15-16). God verlangt van ons dat we ontzag voor Hem hebben  (Hebr 12: 28-29). De tijd die 
God ons in genade geeft, mogen we God eren en Hem in ons leven centraal stellen (Matt 6: 10; Matt 
26: 39-46).  

Geestelijke strijd 
Leven voor God brengt strijd met zich mee (Matt 4: 1-11; Ef 6:10-20; 1 Tim 6: 12; 1 Petrus 5:8-9). We 
geloven dat we daarom onze kracht in God mogen zoeken (Fillip 4; 13; 2 Tim 1:7). Zelf hebben wij onze 
zwaktes (Rom 3: 9-12; 2 kor 4: 4), maar God heeft alle machten en krachten aan Zich onderworpen 
(Matt 6: 10; Ef 1: 20-23). Als gemeente is ons een plaats in de hemelse gewesten gegeven (Ef 1: 3). 
Vanuit Gods kracht (Fillip 4: 13) willen wij groeien als gemeente om zo Gods overwinning over de hele 
wereld bekend te maken (Matt 28: 18-20). 

Gods Woord 
Wij geloven dat Gods Woord het betrouwbare boek is waarin God Zichzelf openbaart (1 Kor 2: 13; 2 
Tim 3: 15-17;) . Hoewel mensen dit hebben opgeschreven zijn ze door God geïnspireerd (2 Petr 1: 20-
21), en daarom is Zijn Levend Woord betrouwbaar. Gods Woord is het hoogste gezag voor ons leven. 
Wij geloven dat we dagelijks mogen lezen en leren vanuit Gods Woord. Daarbij bidden we dat God 
toeziet op het begrijpen en juist toepassen van Zijn Woord (Jesaja 55: 11) door de Heilige Geest. 

Gebed 
Zowel als gemeente als individueel mogen wij God zoeken (Matt 6: 33). Gebed is bedoeld om God te 
danken voor wat Hij heeft gedaan (1 Tess 5: 18), maar ook om Zijn raad en leiding te vragen in 
specifieke situaties (Jak 1:5).  

Waardig leven 
Wij geloven dat God door de Bijbel heen steeds laat zien dat Hij kiest voor het leven. Hij koos daarvoor 
in de schepping (Gen 1: 26), Zijn heilsplan en in het bijzonder door Zijn Zoon Jezus Christus (Joh 3: 16). 
Vanuit de Bijbel weten we dat wij daardoor eeuwig leven ontvangen (Joh 10: 28-30) met de belofte van 
een verheerlijkt lichaam (1 Kor 15: 35-38; Fillip 3: 21; 1 Joh 3: 2) waarin de dood geen enkele plaats 
meer heeft (Op 21: 4). Het gevolg hiervan voor ons is dat wij daarvan willen getuigen in ons leven hier 
op aarde. God is soeverein over ons leven en sterven (Ps 31: 16). Wij geloven daarom dat wij niet zelf 
ons leven mogen beëindigen, maar geloven dat God ons op Zijn tijd thuis zal halen 

Waardig sterven 
Met betrekking tot de dood geloven wij, dat wij nog leven in een gebroken wereld (Rom 8: 18). 
Hoewel Jezus de dood heeft overwonnen is de dood, tot Jezus’ wederkomst, onvermijdelijk (Op 21: 4). 



Wij geloven dat Gods Woord ons laat zien dat er steeds opnieuw voor de vorm van begraven wordt 
gekozen (Gen 23: 1-4; 49: 29-31; 50: 5; Num 20: 1; Richt 16: 31; 1 Sam 25: 1; 1 Kon 2: 10; Matt 8: 21-22; 
14: 12; Luk 16: 22-23; Joh 19: 38-42; Hand 5: 6; 1 Kor 15: 3-4). Op die manier zaaien wij het sterfelijk 
lichaam met de troostrijke belofte dat ons lichaam in verheerlijkte vorm zal worden opgewekt (1 Kor 
15: 42-43). Zo willen we ook in onze dood getuigenis geven van de hoop die in ons is.  

3. HUWELIJK EN GEZIN 

Huwelijk 
Het huwelijk is een verbond tussen één man en één vrouw (Gen 2: 24; . Genesis laat ons Gods 
bedoeling met het huwelijk zien. Binnen de geborgenheid van het huwelijk ligt de opdracht van God 
om seksualiteit als een gave te ontvangen (Gen 2: 24; Matt 19: 5). Het huwelijk is de plaats waarbinnen 
kinderen geboren ( opgevangen) en opgevoed mogen worden (Gen 9: 1; Ef 6: 4). Zodat de kinderen 
van jongs af aan mogen leren hoe God Zijn weg met hen wil gaan. Het huwelijk biedt een plaats om 
als ouders te groeien in levensheiliging. Van ouders wordt verwacht binnen het huwelijk en in hun 
gezin Gods Woord te lezen, te bidden en te onderwijzen. Binnen het huwelijksleven herkennen wij de 
gebrokenheid zoals echtscheiding. Met hen die in deze gebrokenheid leven willen we liefdevol 
omgaan. 

Alleen blijven 
Hoewel eenzaamheid verdriet met zich mee kan brengen is het sommigen gegeven om alleen te 
blijven en niet te trouwen. Gods Woord leert ons dat ook dit een gave kan zijn waarin God in het 
dagelijkse leven dient te worden geëerd (1 Kor 7: 32-34). Voor alleenstaanden geldt evengoed dat zij 
in levensheiliging en biddend, binnen de gemeente actief kunnen zijn. 



4. GEMEENTE 

De Gemeente en Israël 
Wij geloven dat Gods beloften aan Abraham (Gen 12: 2-3; 15: 13-17; 17: 7) en David (Zach 12: 10) 
onvoorwaardelijk en eeuwig zijn (Mal 3: 6). De verwerping van Jezus Christus door het Joodse volk is 
Israël gedeeltelijk verhard en tijdelijk terzijde gesteld. Nu leven wij in het tijdperk waarin Jezus Christus 
Zijn gemeente bouwt, bestaande uit in Christus gelovende Joden en heidenen. Het is door deze 
uitgeroepen gemeenschap van gelovigen dat God in deze wereld werkt (Rom 1: 16). De gemeente is 
echter niet in de plaats gekomen van Israël, maar heeft een apart en onderscheiden doel (Rom 11: 1-2; 
11:20). Bij de wederkomst van Jezus Christus op aarde zal gelovig Israël behouden worden (Rom 11: 
26). Daarna zal de grote belofte van aardse macht en heerlijkheid in vervulling gaan. De gemeente 
heeft de opdracht om Israël voor Christus te winnen. Daarnaast hoort haar houding ten opzichte van 
Israël gekenmerkt te worden door nederigheid, dankbaarheid, gebed, liefde en offervaardigheid (Rom 
11: 18-24). 

Priesterschap van alle gelovigen 

Wij geloven in het algemeen priesterschap van alle gelovigen (1 Petr 2: 9), waarbij God werkt door 
gaven en talenten en door karakters die zich laten vormen om Jezus te volgen (1 Kor 12: 1-11). We 
belijden dat de Geestesgaven worden geschonken aan de gemeente (Lukas 11: 13) met als doel het 
lichaam van Christus op te bouwen en te laten bloeien. Deze gaven zijn essentieel en worden door de 
Heilige Geest geschonken (Gal 5: 25), op de wijze en in de mate zoals Hij dat wil (Gal 5: 16-17). De 
verantwoordelijkheid van de gemeente is om deze gaven met openheid, dankbaarheid en 
onderscheidingsvermogen te ontvangen en in te zetten (Mat 25: 14-30). 

De Grote Opdracht 
Wij geloven dat de Here Jezus aan Zijn discipelen de opdracht heeft gegeven om het evangelie 
bekend te maken door nieuwe discipelen te maken, hen te dopen en ze te onderwijzen in alles wat 
Christus hen geboden heeft (Matt 28: 18-20). Wij geloven dat Jezus die opdracht aan Zijn gehele 
gemeente geeft (Ef 4: 11-13). Daarom zijn wij als plaatselijke gemeente gehouden om God daarin te 
gehoorzamen. Wij doen dat door het evangelie volgens Gods Woord te verkondigen en daar zelf naar 
te leven. 

De instellingen: doop en avondmaal 
Wij geloven dat Jezus Christus de gemeente heeft bevolen om de twee Nieuwtestamentische 
instellingen, de geloofsdoop (Matt 28: 19; Hand 10: 47-48) en de maaltijd van de Heere (Matt 26: 26-
29; 1 Kor 11: 23-26), te onderhouden. Deze twee instellingen worden onderhouden in een door liefde 
en dankbaarheid gemotiveerde gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Geen van beide instellingen 
worden in de Schriften naar voren gebracht als een voorwaarde voor het eeuwig behoud. Wij leren en 
praktiseren de doop op geloof, door onderdompeling. Wij zien de maaltijd van de Heere als een 
monument dat ons de dood van de Heere Jezus in herinnering brengt door de tekenen van brood en 
wijn, als symbolen van Zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. 

Bedieningen 
Binnen de gemeente stelt God mensen aan die verschillende bedieningen hebben. We zien de 
bediening van oudste en diaken / diacones als bijzondere bedieningen binnen het priesterschap van 
de gelovigen. Daaraan is een door God gegeven en door de gemeente erkende autoriteit verbonden 



(Hebr 13: 17). Paulus spreekt bovendien van herders, leraren, evangelisten, profeten en apostelen. We 
vervullen leidende taken binnen de gemeente wanneer (voorwaarden invullen...) 

Gemeentetucht 
Wij geloven dat de gemeente steeds door gebed, onderwijs en toerusting bij Gods Woord moet 
worden gehouden. Doordat Gods Woord leidend is, heeft ieder gemeentelid de opdracht om in liefde 
zijn of haar broeder en zuster  te houden aan Gods Woord (1 Thess 2: 7-13). Wij geloven dat we elkaar 
ter verantwoording mogen roepen op grond van dat Woord (Gal 6: 1-2; Matt 18: 15-20; Hand 20: 31; 
Rom 15: 14; 1 Kor 4: 14; 2 Kor 10: 6; 1 Thess 2: 3-4; 1 Tim 4: 13; 1 Tim 5: 20; 2 Tim 4: 2; Titus 1: 13; Titus 
2: 15; Titus 3: 10; Hebr 12: 5) . Voorwaarde is de toon van de goddelijke liefde, die God in onze harten 
heeft uitgestort. Ook hebben oudsten de opdracht om toe te zien dat Gods Woord in het leven van 
gemeenteleden wordt toegepast. Zij doen dit door bemoediging, vertroosting en vermaning. Ieder 
gemeentelid is hierop aanspreekbaar (Hebr 13: 22) om op die manier God in alles te kunnen blijven 
eren. 

Toekomstverwachting 
Wij geloven en leven in de verwachting van de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus op aarde 
Hand 1: 11) een komst in heerlijkheid, in Goddelijke macht en in majesteit (Fillip 3: 20-21. De Heere 
Jezus komt samen met Zijn heiligen om Zijn koninkrijk te vestigen (2 Thess 1:7-10). Dit alles loopt uit 
op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (Hand 15: 16-19; Op 21: 1-5). In 
die hoop zijn wij behouden (Rom 8: 21 en 24). Deze verwachting leidt niet tot passiviteit, maar tot 
actieve navolging van Jezus Christus. Elke herinnering aan de wederkomst van Christus op aarde wordt 
vergezeld door een oproep tot levensheiliging (1 Petrus 4: 7-11). 


