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Identiteitsverklaring 
Na raadpleging van de gemeente d.d. 28 maart 2017 en 

goedgekeurd door de Raad van Ichtus d.d. 17 oktober 2017. 

 

I. GELOOFSBASIS VAN ICHTUS VRIJE BAPTISTENGEMEENTE (Artikel 3 Huishoudelijk 

Reglement). 

 

Ichtus VBG aanvaardt de bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende Woord 

van God. Daarom gelooft zij (in) en belijdt zij: 1 

 

1. De eenheid van God, die van eeuwigheid bestaat en zich openbaart in de 

persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

2. De soevereiniteit van God de Vader in de schepping.  

3. De Heer Jezus Christus, God de Zoon, die in het vlees gekomen is, die 

geboren is uit de maagd Maria en die zonder zonde was, die wonderen heeft 

gedaan en nog steeds doet, die in de plaats van de mens gestorven is voor 

de zonden van de hele wereld om zo verzoening te brengen tussen God en 

de mens, die lichamelijk opgestaan is uit de dood en ten hemel is gevaren, 

en die terugkomt op de wolken in macht en heerlijkheid.  

4. De goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiend haar 

betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.  

5. De zondigheid en schuld van de gevallen mens, waardoor deze de nabijheid 

van God mist, maar ook de verlossing van de zondaar door het vergoten 

bloed van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God en zijn rechtvaardiging 

uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem. 

6. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet 

wedergeboren worden en vanaf dat moment in de gelovige woont, 

                                                             
1 Bewerking van de beginselverklaring van MissieNederland (voorheen Evangelische Alliantie). 
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waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te werken 

voor de Heer Jezus Christus.  

7. De lichamelijke opstanding van de doden; voor gelovigen tot onsterfelijkheid 

in de tegenwoordigheid van God en voor hen die niet geloven tot het 

oordeel.  

8. Dat de Heer Jezus Christus ons de opdracht heeft gegeven mensen tot zijn 

leerlingen te maken door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat de Heer 

bevolen heeft.  

9. Dat God trouw is aan de beloften aan zijn verbondsvolk Israël. Door de 

geschiedenis en in de toekomst gaat God zijn weg met het volk Israël, waarbij 

de gemeente mag delen in die beloften.  

10. Dat Jezus terug zal keren om als Koning in heerlijkheid te heersen en dat er 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen, waar gerechtigheid en 

vrede zullen wonen. 

 

II. ONDERSCHEID TUSSEN GELOOFSBASIS EN KERKELIJKE IDENTITEIT  

 

De geloofsbasis bevat de essentiële inhoud van het Bijbelse geloof. Het gaat 

hier om de kern van de Bijbelse boodschap. De bovengenoemde belijdenis 

vormt de basis voor eenheid in Ichtus en samenwerking met christenen uit 

verschillende kerkelijke stromingen.  

 

De kerkelijke identiteit bepaalt het karakter en de kleur van onze gemeente. 

Samen hebben we de overtuiging dat het Woord van God ons nog andere 

belangrijke geloofspunten aanreikt dan worden omschreven in de geloofsbasis. 

We zijn ons ervan bewust dat niet alle christenen hier gelijk over denken. Maar 

als plaatselijke gemeente willen we onze kerkelijke identiteit belijden en 

uitdragen. Dit is noodzakelijk voor de goede orde van ons gemeenteleven. 
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III. AANSLUITEN BIJ ICHTUS VBG 

 

Ichtus kent leden, die op grond van hun geloof gedoopt zijn en vrienden, die dit 

niet zijn.  

Van iedereen die zich aansluit bij Ichtus - als lid of vriend - wordt verwacht dat 

men van harte achter de geloofsbasis kan staan en hier vanuit leeft. Iedereen 

die oprecht en van harte Jezus wil volgen is welkom om zich aan te sluiten. 

Daardoor heeft Ichtus een grote voordeur waarmee we gebrokenen, zondaren 

en pasbekeerden verwelkomen.  

 

Van iedereen die zich aansluit bij Ichtus wordt verwacht dat men zich kan 

vinden in de kerkelijke identiteit van Ichtus, deze respecteert en zich er aan 

conformeert2. Men herkent zich immers in de overtuigingen, de kleur, het 

karakter van Ichtus waarbij men zich aansluit. 

De weergave van de kerkelijke identiteit van Ichtus is beschreven in artikel IV 

hieronder. 

 

IV. ARTIKELEN VOOR DE KERKELIJKE IDENTITEIT ICHTUS VBG3  

1. Het leven van de gemeente 

2. Wat we verwachten van de gemeente 

3. Omgaan met secundaire geloofspunten  

4. Uitleg van het Woord van God  

5. De opdracht van de gemeente  

6. De dienst  

7. Doop en avondmaal  

8. Kinderen  

                                                             
2 Conformeren betekent “Zich schikken naar de heersende mening” (www.vandale.nl). Je zo 

gedragen dat er geen probleem ontstaat, je aanpassen aan gedrag en opvattingen in een 

bepaalde groep (www.woorden.org). 
3 Met dank aan de Vrije Evangelisatie te Zwolle, waarvan dit document een bewerking is. 
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9. Heiliging  

10. Geestesgaven  

11. Israël en de Gemeente  

12. Evangelisatie  

13. Maatschappelijke verantwoordelijkheid  

14. Leiderschap in de gemeente  

15. Huwelijk en seksualiteit  

16. Gemeentetucht  

17. Toekomstverwachting  

18. Doop en vervulling met de Geest  

19. Genezing en bevrijding 

 

1. Het leven van de gemeente 

Ichtus wil een eigentijdse en laagdrempelige gemeente zijn waar: 

1.  Gasten belangrijk zijn 

 Gasten en hun kinderen worden warm welkom geheten 

 De kinderen van gasten voelen zich thuis in de zondagsschool 

 Voor de allerkleinsten is er een veilige crèche  

 

2.  De samenkomsten inspirerend zijn 

 De aanbidding en de preek zijn er op gericht om het hart te raken, 

zodat de Heilige Geest kan overtuigen van zonde en gerechtigheid 

 We zijn gastvrij  en vermijden oordelen over niet ter zake doende dingen 

 

3.  We met elkaar leren om discipel van Jezus te zijn 

 We gaan op een goede manier met elkaar om zodat men zich veilig voelt 

 We bemoedigen elkaar en zien er naar uit om elkaar een compliment 

te geven voor een goed uitgevoerde actie 

 We leren om elkaar vergeving te vragen en vergeving te schenken 
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 We respecteren en waarderen mensen met andere overtuigingen 

 We weten welke morele zaken belangrijk zijn en welke tot het gebied 

van smaak of cultuur behoren. 

 De zwakke wordt in bescherming genomen. Wie beschadigd is, mag in 

de luwte gaan staan 

 Leidraad is steeds de liefde voor God en voor elkaar 

  

2. Wat we verwachten van de gemeente (artikel 4 Huishoudelijk Reglement). 

We verwachten van elkaar, Ichtus verwacht van al haar leden en vrienden: 

1.  Te waken over de eenheid van de gemeente 

 Door in liefde met elkaar om te gaan 

 Door te weigeren aan roddel deel te hebben  

 Door conflicten op te lossen volgens Mattheus 18:15-17 

 Door het gezag in de gemeente te volgen 

 

2.  Verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeente 

 Door te bidden voor haar geestelijke groei  

 Door mensen die God nog niet kennen uit te nodigen 

 Door bezoekers, zoekers en gasten hartelijk welkom te heten 

 

3.  Te dienen in de gemeente 

 Door gaven en talenten te ontdekken en toe te passen 

 Door zich te laten toerusten om te dienen 

 Door te groeien naar dienaarschap 

 

4.  Het getuigenis van de gemeente te ondersteunen 

 Door trouw de samenkomsten te bezoeken 

 Door te groeien en een heilig leven te leven 

 Door de gemeente financieel te ondersteunen 
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3. Omgaan met secundaire geloofspunten  

De gemeente van Christus wordt gekenmerkt door haar onderlinge liefde. En 

toch worden we in de Bijbel gewaarschuwd voor valse leer en een zondige 

levensstijl die het wezen en fundament van de gemeente aantast. Het is niet 

altijd eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen waarheid en 

liefdevol begrip. Het is ons doel dat we samen mogen groeien in liefde en 

waarheid en zo steeds meer op Christus gaan lijken. Wij accepteren elkaar zoals 

Christus ons geaccepteerd heeft; wij maken zaken bespreekbaar. We willen ons 

hierbij niet laten hinderen door meningsverschillen over secundaire theologische 

punten. Op dit vlak verwachten we van de gemeenteleden een houding van 

wederzijds begrip en ruimdenkendheid. In alles willen we samen met een 

nederig hart naar het Woord van God luisteren. We wijzen iedere scheuring 

makende mentaliteit, die de eenheid van de gemeente bedreigt, ten stelligste 

af.  

 

4. Uitleg van het Woord van God 

Onder het Woord van God verstaan we de 66 canonieke boeken van de Bijbel. 

Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een 

mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege 

gesproken en beschreven hebben. Wij geloven dat dit Woord van God de wil 

van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om 

behouden te worden. Daarom is het de mensen niet toegestaan iets anders te 

leren dan ons al geleerd wordt door de Bijbel, iets aan het Woord van God toe 

te voegen of daarvan af te doen. Niet alleen de gelovige, maar ook de 

gemeente als geheel moet zich in heel haar functioneren laten leiden door het 

Woord van God.  
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5. De opdracht van de gemeente  

De gemeente is niet zomaar een “religieuze organisatie” maar het Lichaam van 

Christus en de tempel van de Heilige Geest temidden van deze wereld. Zij heeft 

een opdracht van God ontvangen. Haar vijf fundamentele activiteiten4 zijn:  

1. God te eren, te dienen en lief te hebben (door aanbidding en gebed),  

2. Elkaar lief te hebben door elkaar op te bouwen in geloof en de zorg voor elkaar, 

3. Groeien in discipelschap, toewijding, heiliging om meer op Christus te gaan lijken, 

4. Elkaar en de wereld te dienen, 

5. Uit te gaan om Christus te verkondigen in Woord en Daad en mensen bij 

Christus brengen. 

Van haar leden mag worden verwacht dat zij zich voor deze vijf kernactiviteiten 

inzetten en zodoende deel krijgen aan Gods liefdevolle plan met deze wereld.  

 

6. De samenkomst 

Naast andere samenkomsten komen we wekelijks ’s zondags samen om God te 

lofprijzen, aanbidden en te danken, naar zijn Woord te luisteren en elkaar te 

ontmoeten. In Ichtus kiezen we voor een vrije en enthousiaste vorm van 

lofprijzing met aandacht voor nieuwe liederen en creatieve expressie. Dankbaar 

voor Zijn genade verblijden we ons samen en ervaren we Gods aanwezigheid 

door Zijn Geest. De prediking is Bijbelgetrouw, actueel en helder. De 

samenkomst is eigentijds, laagdrempelig en uitnodigend voor de 

buitenstaander.  

De vorm van de dienst is ondergeschikt aan de inhoud en we staan altijd open voor 

nieuwe vormen die passen bij de hedendaagse cultuur. Daardoor zijn we een 

dynamische gemeente. De samenkomsten moeten in goede orde geschieden. De 

oudsten dragen de eindverantwoordelijkheid over de samenkomsten en zij sturen 

bij waar nodig zodat alles volgens zijn Woord en in goede orde geschiedt.  

                                                             
4 Op basis van Het Grote Gebod (Mat. 22:36-39) en De Grote Opdracht (Mat. 28:19) 
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7. Doop en avondmaal  

De doop van gelovigen, door onderdompeling in water, is een getuigenis met 

Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun 

zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren 

in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

Wij vieren het avondmaal dat een uitbeelding is van ons deelhebben aan het 

lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn 

dood, totdat Hij komt. Het avondmaal is open voor een ieder die weet en kan 

belijden dat hij een kind van God is. Het avondmaal kan in grote kring of 

kleinere kring gevierd worden. Verdere uitleg en richtlijnen zijn te vinden in de 

notitie ‘visie avondmaal Ichtus’. 

 

8. Kinderen  

De kinderen van alle gelovigen horen bij Gods gemeente. Zij zijn niet alleen de 

gemeente van morgen, zij zijn ook de gemeente van nu. We geloven dat we 

een gemeente zijn die de volgende generatie moet klaarmaken voor de 

opdracht van Jezus. Daarom zijn kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk pijlers 

van de gemeente die prioriteit verdienen. 

We streven naar doelgericht en uitdagend kinderwerk waarbij kinderen in 

aantrekkelijke vormen Bijbels onderwijs en Bijbelse principes aangedragen 

krijgen. 

We streven naar uitdagend tiener- en jongerenwerk, waarin jongeren worden 

uitgedaagd om Jezus te volgen, radicale keuzes te maken en een Geestvervuld 

leven te leiden. 

 

De kinderen zijn voor de ouders een geschenk van God dat hen wordt 

toevertrouwd en geen eigendom. Onze kinderen worden door de Heer Jezus 

geliefd, zijn geheiligd in hun ouders en een voorbeeld hoe we met eenvoud van 
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hart de boodschap van het evangelie kunnen beantwoorden. Daarom willen 

we vanaf het begin onze kinderen betrekken in het gemeenteleven. Het 

“opdragen van kinderen” is in geen enkel opzicht een vervanging van de 

kinderdoop. Bij het opdragen brengen we het kind bij Jezus en zegenen het in 

Jezus' Naam, zoals Jezus de kinderen zegende die tot Hem kwamen. Het 

“opdragen” is een mogelijkheid die we als gemeente aanbieden aan de 

gelovige ouders en vormt geen verplichting.  

 

9. Heiliging  

God verlangt ernaar dat iedere gelovige met de Heilige Geest wordt vervuld en 

zodoende steeds meer Christus weerspiegelt in een christelijke levensstijl. Deze 

overgave aan God of 'heiliging' betekent dat de gelovige zich steeds meer 

afkeert van de zonde en in alle aspecten van het leven God eert. We vinden 

het belangrijk dat ieder gemeentelid zich inzet om te groeien in het 

gebedsleven, de studie van het Woord van God en de dienst tot de naaste. 

God komt ons in zijn Geest te hulp wanneer we ernst maken met onze heiliging 

en persoonlijke geloofsgroei. Heiliging betekent ook dat de gelovige de 

samenkomsten bezoekt, de bediening van de plaatselijke gemeente 

ondersteunt en zich herderlijk laat bijsturen.  

 

10. Geestesgaven 

Wij geloven dat God soeverein is in het geven van geestesgaven. Hij deelt zijn 

gaven uit zoals Hij wil aan iedere gelovige voor de opbouw van de plaatselijke 

gemeente en om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.  

Een levende gemeente wordt gekenmerkt door ruime aandacht voor het werk 

dat de Geest ook in onze tijd doet. De leiding geeft gestalte aan het 

priesterschap van alle gelovigen door ieder lid te helpen om zijn eigen gave te 

ontdekken en verder te ontwikkelen. Het uitoefenen van de geestesgaven 

moet samen gaan met geestelijke groei en de liefdesdienst aan de naaste. Er 
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bestaat geen vast aantal van geestesgaven en hun aanwezigheid dient nooit 

als bewijs van geestelijkheid of speciale gunst.  

 

11. Israël en de Gemeente  

Wij zijn als Gemeente onlosmakelijk verbonden met Gods volk Israël. Door de 

geschiedenis heen zien wij dat God het Joodse volk lief heeft. Wij geloven dat 

Israël een bijzondere plaats heeft in zijn heilsplan en dat verschillende 

belangrijke beloften voor Israël zijn vervuld en nog vervuld zullen worden. We 

ontkennen de gedachte dat de Gemeente de plaats heeft ingenomen van het 

volk Israël. Het evangelie is er eerst voor de Jood en nu ook voor de Griek. Jezus 

Christus is gekomen om van de twee kuddes één te maken, zodat wij door het 

geloof samen met het Joodse volk delen in het heil. We ontkennen ook dat er 

enig behoud is buiten de Messias Jezus om.  

 

12. Evangelisatie  

Samen met andere evangelische christenen onderschrijven we het Lausanne 

Convenant (1974). Wat hier volgt zijn relevante fragmenten uit deze verklaring: 

"Evangelisatie betekent: het goede nieuws verspreiden dat Jezus Christus voor 

onze zonden stierf en naar het Woord van God uit de doden opstond en dat Hij 

nu als de heersende Koning de vergeving van de zonden en de bevrijdende 

gave van de Heilige Geest aanbiedt aan allen die zich bekeren en geloven. 

Voor evangelisatie is onze aanwezigheid als christenen in de wereld 

onontbeerlijk, evenals die vorm van dialoog die, door een meelevend luisteren, 

het begrijpen van de ander tot doel heeft. Maar evangelisatie zélf is, naar haar 

aard, de verkondiging van de historische, Bijbelse Christus als Heiland en Heer, 

met als doel, de mensen te bewegen persoonlijk tot Hem te komen en zo met 

God verzoend te worden.  
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Wie de uitnodiging van het evangelie uitspreekt, mag de kosten van het 

discipelschap niet verzwijgen. Nog steeds roept Jezus allen, die Hem willen 

volgen, op zichzelf te verloochenen, hun kruis op zich te nemen en zich met zijn 

nieuwe gemeenschap te identificeren. " 

 

13. Maatschappelijke verantwoordelijkheid  

Ook ten aanzien van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedere 

christen onderschrijven we de Lausanne-verklaring. Uit deze verklaring volgt hier 

artikel 5: "We erkennen dat God zowel de Schepper als de Rechter is van alle 

mensen. Daarom moeten wij ook deelhebben aan zijn verlangen naar 

gerechtigheid en verzoening in heel de samenleving en naar de bevrijding van 

de mensen van elke soort van onderdrukking. Daar de mens naar het beeld van 

God geschapen is, bezit iedereen, ongeacht zijn ras, religie, kleur, cultuur, 

klasse, zijn geslacht of leeftijd een met de geboorte gegeven waardigheid. 

Daarom moet hij niet uitgebuit, maar gerespecteerd en gediend worden. Ook 

ten aanzien hiervan belijden wij dat wij dit vaak over het hoofd zagen en dat wij 

soms evangelisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid als aan elkaar 

tegengesteld hebben gezien. Ofschoon verzoening tussen mensen niet 

hetzelfde is als verzoening met God; sociale actie geen evangelisatie is en 

politieke bevrijding geen verlossing is, spreken we toch uit dat evangelisatie en 

maatschappelijke en politieke betrokkenheid beide deel zijn van onze 

christelijke verantwoordelijkheid. Beide zijn noodzakelijke uitingen van onze leer 

over God en de mens, van onze liefde tot de naaste en onze gehoorzaamheid 

aan Jezus Christus. De boodschap van het heil omvat tevens een boodschap 

van oordeel over iedere vorm van vervreemding, onderdrukking en 

discriminatie. We moeten niet schromen, kwaadaardigheid en onrecht aan de 

kaak te stellen, waar dit ook voorkomt. Wanneer mensen Christus aannemen, 

gaan zij door wedergeboorte deel uitmaken van zijn Koninkrijk en moeten niet 

alleen trachten de gerechtigheid daarvan in eigen leven gestalte te geven, 
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maar die ook te midden van een onrechtvaardige wereld uit te breiden. De 

verlossing, waar we over spreken, moet ons in de totaliteit van onze persoonlijke 

en maatschappelijke verantwoordelijkheden veranderen."  

 

14. Leiderschap in de gemeente  

De uiteindelijke leiding van de gemeente ligt niet bij mensen, maar bij onze Here 

Jezus Christus. Hij leidt de gemeente door zijn Geest en het Woord. In navolging 

van Christus benadrukken we het dienende leiderschap.  

 

15. Huwelijk en seksualiteit 

We geloven dat God het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld en dat 

het dus een goddelijk verbond (of instelling) is. Seksualiteit is goed en dient 

zowel voor de beleving van een intieme liefdesband als voor de voortplanting. 

Het huwelijk is het door God gegeven kader waarbinnen we onze seksualiteit 

willen beleven. Iedere vorm van seksualiteit die hiervan afwijkt, wijzen we af als 

zonde. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en daarom wensen we 

het volledig rein te bewaren. 

Verdere uitleg en richtlijnen met betrekking tot samenwonen, echtscheiding & 

hertrouw en homoseksualiteit zijn te vinden in aparte notities die hierover zijn 

geschreven. 

 

16. Gemeentetucht  

We geloven dat het Nieuwe Testament de gemeentetucht leert. De 

gemeentetucht is een hulpmiddel om een dwalende gelovige bij te sturen en 

de gemeente te beschermen van zonden die haar bestaan kunnen aantasten. 

Indien iemand er een zondige levensstijl op nahoudt, die haaks staat op de 

identiteit van de gemeente als Lichaam van Christus, of wanneer iemand een 

leer verkondigt, onderwijst of leert die strijdig is met het Woord van God, of als 

iemand verdeeldheid zaait, dan zal deze door de leiding van de gemeente 
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liefdevol en duidelijk worden terecht gewezen. Het doel van liefdevolle tucht is 

steeds om mensen terug te brengen bij Jezus.  Na herhaaldelijke terechtwijzing 

kan het echter noodzakelijk zijn dat de leiding deze man of vrouw buiten de 

geloofsgemeenschap plaatst. Gemeentetucht moet gepaard gaan met gebed 

en gebeuren in een geest van vergevende liefde. Verdere uitleg en richtlijnen 

met betrekking tot tucht in de gemeente zijn te vinden in de notitie ‘Tucht in 

Ichtus’.  

 

17. De toekomstverwachting 

Wij geloven dat Christus lichamelijk en in glorie zal terugkomen. Na zijn dood, 

opstanding, hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest zijn de laatste 

dagen aangebroken en zien we waakzaam uit naar Jezus’ wederkomst. 

Ondanks dat we worden opgeroepen om de tekenen van de tijden te 

onderscheiden, blijft het precieze moment van zijn wederkomst verborgen. 

Intussen wordt de gemeente als bruid van Christus opgeroepen om een rein 

leven te leiden, de talenten die Hij ons heeft gegeven te gebruiken en het 

evangelie in de wereld te verkondigen.  

 

18. Geestesdoop en vervulling met de Heilige Geest  

In iedere christen woont Gods Geest, de Geest van waarheid. Gods liefde 

wordt door de Heilige Geest in onze harten uitgegoten. Hij is de grootste gave 

van de Vader en de Zoon aan de gemeente op aarde. De Heilige Geest 

schenkt leven, bewerkt heiligheid en rust toe; dit betekent dat Hij overtuigt van 

zondeschuld, de mens vernieuwt en gaven schenkt tot de dienst. De doop in de 

Heilige Geest (Geestesdoop) bewerkt de inlijving in het lichaam van Christus, de 

gemeente. Zij die Heilige Geest hebben ontvangen door de wedergeboorte 

worden vervolgens opgeroepen om met de Geest vervuld te worden en door 

de Geest te wandelen. Het begrip “vervulling met de Geest” kan in de Bijbel 

nogal verschillen van betekenis afhankelijk van auteur en context. Vanuit het 
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Nieuwe Testament horen de doop in de Geest, de vervulling met de Geest en 

de waterdoop samen als verschillende aspecten van het ene heilshandelen 

van God. Maar in de praktijk gebeurt het dat deze aspecten van het heil 

chronologisch uit elkaar komen te liggen. Vaak moeten christenen de krachtige 

en bevrijdende werking van Gods Geest en de geestesgaven (opnieuw) 

ontdekken en dat kan bijvoorbeeld door handoplegging en gebed. Deze groei 

in heiliging en toewijding kan zich zowel uiten als een intense ervaring na de 

wedergeboorte, als in de vorm een geleidelijk proces. Beide belevingen van het 

werk van Gods Geest worden als authentiek onderkend. De specifieke ervaring 

van vervulling met de Geest kan samengaan met het spreken in vreemde talen 

en/of andere geestesgaven. Wie met de Heilige Geest wordt vervuld toont de 

heerlijkheid van Jezus Christus.  

 

19. Genezing en bevrijding 

God is Schepper van de natuurlijke orde en gebruikt de wetenschap tot het heil 

van alle mensen. We geloven evenzeer dat er meer is dan de natuurlijke 

werkelijkheid die we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Gelovigen kunnen 

ook lijden onder ziekte van allerlei aard. Vaak zijn hiervoor medische 

verklaringen en is er een mogelijkheid tot genezing via de klassieke medische 

wetenschap. Sommige mensen hebben in hun leven te maken met bindingen 

die niet alleen een oorzaak kunnen hebben in de gebrokenheid van deze 

wereld, maar ook in demonische belasting van verschillende aard. Op basis van 

verootmoediging en reiniging is hier veelal ook een specifieke 

bevrijdingsbediening nodig, waarin gebed en vasten centraal staan. De Here 

Jezus verzoende aan het kruis niet alleen zonde en schuld, maar ontmaskerde 

ook de machten van de boze. Als zijn volgelingen mogen wij delen in beide: 

verzoening van zonde en schuld, en bevrijding van iedere demonische binding.  

Evenals verzoening en bevrijding maakt genezing deel uit van het verlossende 

werk van de gekruisigde en opgestane Christus.  
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Christenen mogen om het gebed van de oudsten tot genezing vragen, die de 

zieke onder gelovig gebed de handen mogen opleggen en met olie zalven 

(Jak. 5:17).  

Naast de oudsten worden ook overige gelovigen geroepen om als discipelen 

van Christus uit te gaan om te prediken, te bevrijden, te genezen en te zalven 

met olie (Mark. 6:7-13). Hiervoor geeft de Heilige Geest gaven, die door de 

gebedsbediening heen kunnen functioneren tot heil voor de zieke. Ook hier 

mag geen afstand genomen worden van een behandeling door de klassieke 

geneeskunde. Verzoening, bevrijding en genezing zijn er voor de hele mens, 

zowel innerlijk alsook lichamelijk, in Zijn relatie met God, medemens en de 

schepping. De genezing van onze lichamelijke gebreken wordt slechts 

gedeeltelijk en tijdelijk vervuld. Vanuit de belofte van de opstanding zien we uit 

naar de algehele verlossing van ons gebrekkige lichaam. Als teken van deze 

hoop kan God ons, op bovennatuurlijke wijze, nu genezen van ziekte. God is 

soeverein in het schenken van Zijn zegeningen en staat ook toe dat gelovigen 

door lijden heengaan, en niet genezen. Hierin volgen we de weg van onze 

lijdende Messias. In de gemeente moet oog zijn niet alleen voor de mogelijkheid 

tot genezing, maar ook voor hen die in hun ziekte zorg en vertroosting nodig 

hebben. In de missionaire opdracht van de gemeente kunnen genezing en 

bevrijding als tekenen dienen van het komende koninkrijk van God. 

 

 


