
1. ‘OVER IDENTITEIT’  

Naar aanleiding van de bespreking van het conclusiedocument op de beide A(L)V’s in het 

najaar van 2013 en de daarop volgende bespreking in de vergadering van de beide besturen 

is afgesproken kort en bondig een richtingbepalend document op te stellen over de naam en 

identiteit van de nieuwe geloofsgemeenschap om recht te doen aan de besprekingen binnen 

de beide geledingen. 

A. AARD EN FUNCTIE VAN DE NIEUW TE VORMEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

De nieuw te vormen geloofsgemeenschap van ABC-gemeenten & Uniegemeenten is een 

gemeenschap van gemeenten: 

 

 1)  die wordt gevormd door gelovigen die op belijdenis van geloof zijn gedoopt; 

 2)  die het priesterschap van alle gelovigen belijdt; 

3)  die zich bewust is een missionaire roeping te hebben in Nederland en over de 

eigen landgrenzen; 

4)  die op basis hiervan en de onder de vermelde geloofsgrondslag aan de 

gemeenten een ruimte voor geloofsovertuiging, gemeentelijke organisatie en 

praktijk biedt, die recht doet aan hun historische achtergrond, zonder dat men 

elkaar daarin de specifieke kenmerken van eigen traditie oplegt. 

 5)  die haar functie vooral ziet in: 

   a. het faciliteren van gemeenten om gemeenschappen met hierboven 

   genoemde kenmerken (1 t/m 3) te kunnen zijn, inclusief professionele  

   ondersteuning, vorming, training en opleiding; 

   b. het aanbieden van een podium voor ontmoeting en gesprek over 

het  

   hierboven in punt 4 genoemde, in de zo te noemen ‘conciliaire  

   ontmoetingen’. 

B. GELOOFSGRONDSLAG VAN DE NIEUWE GELOOFSGEMEENSCHAP 

De nieuwe geloofsgemeenschap ABC gemeenten & Uniegemeenten heeft de 

beginselverklaring van de EA als uitgangspunt genomen, waaraan het eigene van de 

geloofsgemeenschap in ‘j’ is toegevoegd:   

 

 a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: Vader, Zoon en  

 Heilige Geest; 

 

 b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring,  

 verlossing en voleinding; 

 

c. onze Here Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser, Heiligmaker, Geneesheer en 

komende Koning. In het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn goddelijke 

oorsprong, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en 

verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als 

Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 

 

 d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar  

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



 

 e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem  

 onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; 

 

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods 

Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem; 

 

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot het eeuwige leven en 

van degenen die verloren gaan ten oordeel; 

 

 h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren  

worden, en vanaf dat moment  in de gelovige woont en deze vormt naar het beeld 

van Jezus Christus, en deze met andere gelovigen samenvoegt in de gemeente 

waarvan Christus het Hoofd is, en de gemeente begiftigt met wat zij nodig heeft om 

te functioneren als Lichaam van Christus; 

 

 i. dat de gemeente universeel is en als zodanig alle gelovigen van alle tijden op alle  

plaatsen omvat. Dat deze nu voornamelijk onzichtbare gemeente zichtbaar zal 

worden bij de wederkomst van Jezus Christus; 

 

en voegt daar het volgende element aan toe: 

 

j. dat de universele gemeente nu volwaardige zichtbare gestalte krijgt in de 

plaatselijke gemeenten. Deze plaatselijke gemeenten bestaan uit leden die hun geloof 

in Jezus Christus als Heiland en Heer hebben beleden en op belijdenis van dit geloof 

door onderdompeling zijn gedoopt. In de gemeenten zijn alle leden geroepen elkaar 

op te bouwen in het geloof, de onderlinge gemeenschap, het getuigenis voor en de 

dienst aan de wereld. Als zodanig vormen zij een priesterschap van alle gelovigen. De 

gemeente als gemeenschap van gelovigen is subject van gemeentelijke handelingen 

en beleid en kiest voorgangers, oudsten en diakenen om haar hierin te leiden. De 

gemeente onderhoudt doop en avondmaal, die aan haar gegeven zijn als instellingen 

van Christus, waarin Hijzelf present is. 

 

C. HOE MET DEZE GELOOFSGRONDSLAG OM TE GAAN 

De voorgestelde geloofsgrondslag bedoelt een ruimte te zijn waarin, trouw aan de Bijbel, de 

Geest op een creatieve wijze aan de lokale gemeenten de mogelijkheden schenkt om binnen 

eigen traditie en actuele context gemeente van Jezus Christus te zijn. 

De geloofsgrondslag geeft ruimte en vrijheid aan lokale gemeenten. Dat is niet een vrijheid 

waarin een gemeente ‘er van kan maken wat haar goeddunkt’. De geschonken ruimte heeft 

grenzen. Die grenzen worden allereerst aangegeven in de tekst van de geloofsgrondslag. In 

de tweede plaats is de ruimte van de gemeenschap begrensd tussen de bij de 

geloofsgemeenschap aangesloten gemeenten. Want binnen deze gemeenschap gaan 

gemeenten op een open wijze met elkaar om, delen hun bevindingen en beleid, en laten zich 



door andere gemeenten daarop bevragen en aanspreken. Zo fungeert ook de gemeenschap 

tussen gemeenten als een begrenzing van ruimte en vrijheid. 

 

D. IDENTITEITSBEPALENDE KENMERKEN 

1. Onze opdracht 

Volgens Matteüs 28:18-20 bestaat onze opdracht uit het bekend maken van het evangelie 

van Jezus Christus – ver weg en dichtbij – en gelovigen te leren de woorden van Jezus in 

praktijk te brengen – de heiliging van het leven. 

Van oudsher is dit in baptistenkringen bekend onder de noemer ‘iedere Baptist een 

evangelist’. Binnen de CAMA Gemeenten Nederland en internationaal (Alliance World 

Fellowship) is dit samengevat in de term ‘Great Commission Christians’. 

 

2. Avondmaal 

De viering van het avondmaal is voorbehouden aan hen die geloven in het 

plaatsvervangende offer van Jezus Christus. Anders gezegd: we kennen een ‘avondmaal van 

gelovigen’. Een ieder is zelf verantwoordelijk om zich hierin te onderzoeken en te beproeven. 

Het is aan de plaatselijke gemeente om vorm te geven aan de viering van het avondmaal. 

 

3. Doop 

Wij belijden de doop der gelovigen op grond van persoonlijk belijdenis van geloof en door 

onderdompeling. Het lidmaatschap van de gemeente is voor hen die de geloofsdoop hebben 

ondergaan. 

 

4. Plaats van de vrouw in de gemeente  

Of een vrouw al dan niet kan of mag functioneren als voorganger, oudste en spreker in een 

gemeente, zal per lokale gemeente verschillen. Die vrijheid willen wij in stand houden.  

 

5. Eschatologie  

We belijden Christus als onze komende Koning. De kern van onze eschatologie is dat Christus 

terugkomt naar deze aarde. Over de manier waarop en wanneer bestaan diverse meningen. 

Het is aan de plaatselijke gemeente hierin zelfstandig haar plaats te bepalen. Wel wijzen we 

op het belang van het theologische spanningsveld van het zgn. ‘reeds-en-nog-niet’.  

 

6. Ethiek: Hoe wij handelen  

Naast genoemde uitgangspunten zijn een aantal ethische kwesties te noemen die nader 

bepaald moeten worden door de plaatselijke gemeente die daarin de wil van Christus zoekt.  

 

- De beschermwaardigheid van het leven.  

De gemeente weet zich geroepen om zich in te zetten voor de bescherming van het leven als 

een door God gegeven gave. Deze zorg voor het leven heeft vele aspecten, waarvan te 

noemen zijn medisch-ethische vraagstukken, de zorg voor het milieu, het stichten van vrede 

en verzoening en het afstand nemen van geweld en agressie.  

 

- Recht doen  

De gemeente weet zich door haar Heer geroepen naar mensen om te zien in hun fysieke, 

materiële en sociale noden, binnen de context van de samenleving.  



 

- Huwelijk en seksualiteit  

Seksualiteit is een gave van God, gegeven binnen de grenzen van het huwelijk. Als definitie 

van het huwelijk wordt gehanteerd: het huwelijk is een door God ingesteld en publiek 

gesloten levenslang verbond tussen één man en één vrouw (Genesis 2:24), waarbinnen de 

seksualiteit haar eigen plek heeft. In situaties waarin wordt afgeweken van dit ideaal past een 

pastorale benadering die tot doel heeft mensen dichter bij God en zijn bedoeling met 

huwelijk en seksualiteit te brengen. 

 

7. Geestesgaven 

We belijden dat de Geestesgaven worden geschonken aan de gemeente met als doel het 

lichaam van Christus op te bouwen en te laten floreren. Deze gaven zijn essentieel  en 

worden door de Heilige Geest geschonken, op de wijze en in de mate zoals Hij dat wil. De 

verantwoordelijkheid van de gemeente is om deze gaven met openheid, dankbaarheid en 

onderscheidingsvermogen te ontvangen en in te zetten. 

E. CONCLUSIE 

De nieuwe geloofsgemeenschap zoekt voornamelijk naar wat de ABC-gemeenten en 

Uniegemeenten samen geloven en belijden en wat beide geloofsgemeenschappen 

samenbindt. Op deze manier is dit verslag een identiteitbeschrijving, waarbij wij niet 

voorschrijvend wilden zijn. Luisterend naar elkaar is rekening gehouden met de verschillende 

achtergronden van beide geloofsgemeenschappen en is uitgegaan van de autonomie van de 

plaatselijke gemeente. 

F. NIEUW TE VORMEN COMMISSIE 

Het bestuur van de nieuw te vormen geloofsgemeenschap zal een commissie in het leven 

roepen bestaande uit mensen uit beide geloofsgemeenschappen die een adviserende rol 

zullen vervullen zowel naar het bestuur van de nieuwe geloofsgemeenschap als naar de 

ledenvergadering, indien plaatselijke gemeenten afwijken van gezamenlijk overeengekomen 

uitgangspunten zoals bovenstaand geformuleerd is. 

 

 


