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In 1996 ontstond de Vrije Evangelisatie Dalfsen als dochtergemeente
van de Vrije Evangelisatie Zwolle.
Vanaf mei 2009 is de VED in goed overleg met de VEZ op weg gegaan
om een zelfstandige gemeente te worden. Vanaf september 2011 is
het zover en heeft de gemeente ook een nieuwe naam, de
Vechtstroom Gemeente.
De visie en missie van de gemeente zijn beschreven, de statuten zijn
vastgesteld en de
Vechtstroom Gemeente gaat met ingang van 1
september 2011 verder als een zelfstandig kerkgenootschap.
De hierna volgende geloofsbasis en kerkelijke identiteit zijn gebaseerd
op de door de VEZ uitgegeven geloofsbasis en kerkelijke identiteit
(eerste versie 2005) en zijn aangepast op grond van de gesprekken die
tijdens de gemeenteavonden hierover hebben plaatsgevonden.
De onderwerpen in de kerkelijke identiteit zijn geen primaire
geloofspunten, maar geven het karakter en de kleur aan van de
Vechtstroom Gemeente.
Twee thema’s zijn nog niet in het document opgenomen en worden in
het komende jaar samen met de gemeente uitgewerkt. Dit betreft:
- Evangelisatie
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Van iedereen die zich bij de Vechtstroom Gemeente als lid aanmeldt,
wordt verwacht dat men zich in essentie kan vinden in de kerkelijke
identiteit van de gemeente en deze respecteert. Van iedereen met
herderlijke en/of organisatorische verantwoordelijkheid in de gemeente
wordt verwacht dat men de kerkelijke identiteit onderschrijft en met
overtuiging kan uitdragen.
Deze artikelen kunnen indien nodig worden aangepast. Het is goed
denkbaar dat zich in de loop van de tijd nieuwe onderwerpen
aandienen die om duidelijkheid vragen en na bespreking en toetsing
aan het woord van God toegevoegd kunnen worden.
In Jezus Christus verbonden,
Oudsten van de Vechtstroom Gemeente.

GELOOFSBASIS VAN DE “VECHTSTROOM GEMEENTE”
Samen met andere christenen geloven we in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest zoals de vroeg- christelijke geloofsbelijdenissen hiervan getuigenis afleggen. We
belijden dit met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
We geloven in:
•

de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest;

•

de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring
en voleinding;

•

onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd,
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;

•

het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte
werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig
leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;

•

de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen
dwaling in al wat zij verklaart;

•

de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;

•

de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods
Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in
Hem;

•

de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven
en van degenen die verloren gaan, ten oordeel;

•

het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen,
het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel
gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.

•

Wij geloven dat wij als gelovigen uit de heidenen geënt zijn op de olijfboom,
welke Israel is. Rom.11:18b "Niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u".

ONDERSCHEID TUSSEN GELOOFSBASIS EN KERKELIJKE
IDENTITEIT
De geloofsbasis bevat de essentiële inhoud van het bijbelse geloof. Het gaat hier om de
kern van de evangelische boodschap.
De kerkelijke identiteit bepaalt het karakter en de kleur van onze gemeente. Samen
hebben we de overtuiging dat de Heilige Schrift 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.
ARTIKELEN VOOR DE KERKELIJKE IDENTITEIT VAN DE
“VECHTSTROOM GEMEENTE”
1. Omgaan met secundaire geloofspunten
2. Uitleg van de Schrift
3. De opdracht van de gemeente
4. De eredienst
5. Doop en avondmaal
6. Het opdragen van kinderen
7. Heiliging
8. Geestesgaven
9. Israël en de Gemeente

10. Leiderschap in de gemeente
11. De plaats van de man en de vrouw
12. Huwelijk en seksualiteit
13. Gemeentetucht
14. Toekomstverwachting
15. Doop en vervulling met de Geest
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Omgaan met secundaire geloofspunten
De gemeente van Christus wordt gekenmerkt door haar onderlinge liefde. En toch
worden we in de Schrift 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. In alles willen we samen met een nederig hart naar het Woord van
God luisteren. We wijzen iedere scheuringmakende mentaliteit, die de eenheid van de
gemeente bedreigt, ten stelligste af.

Uitleg van de Schrift
Onder de Heilige Schrift 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 deze Heilige Schrift 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 Heilige Schrift, 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. Daarom wijzen we iedere
eigenmachtige uitlegging van de Heilige Schrift af en onderwerpen we ons samen aan de
inhoud van de door Gods Geest geïnspireerde tekst.
Bij de uitleg moet men er rekening mee houden dat de Schrift zowel een goddelijk als een
menselijk boek is. In de praktijk betekent dit, dat men bij een Schriftverklaring uitgaat
van de oorspronkelijke betekenis van de tekst en rekening houdt met de grammaticale
opbouw, semantiek (= verschillende woordbetekenissen in de grondtekst), de stijlvorm en
de historisch-culturele context. Daarenboven dient men oog te hebben voor het
heilshistorische kader en de leer van heel de Heilige Schrift. De onduidelijke teksten
worden door de duidelijke teksten uitgelegd. Alleen vanuit een juist verstaan van de
bijbelse tekst kan men een theologische conclusie trekken of een praktische toepassing
maken. Van allen die het Woord bedienen in de “Vechtstroom Gemeente” mag

voldoende bekwaamheid in de bijbelse en theologische hermeneutiek (= uitlegkunde)
worden verwacht.

De opdracht van de gemeente
De gemeente is niet zomaar een “religieuze organisatie” maar deel van het Lichaam van
Christus te midden van deze wereld. Zij heeft een opdracht van God ontvangen.
Fundamentele activiteiten zijn: aanbidding van God (door gebed en lofprijzing),
verkondiging van het Woord (door Schrift en symbolen), zending in de wereld en
liefdebetoon. Al de organisatorische activiteiten van de “Vechtstroom Gemeente” worden
hiermee in verband gebracht.

De eredienst
Op zondag komen we als gelovigen samen om Hem te loven en te prijzen, naar zijn
Woord te luisteren en Hem te danken door onze liederen, gebeden en gaven. In de
“Vechtstroom Gemeente” kiezen we voor een vrije 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. We streven ernaar dat de
woordverkondiging Schriftgetrouw, actueel en helder is. De zondagsamenkomst is
laagdrempelig en uitnodigend voor gasten. Hiermee wordt niet bedoeld dat zij
oppervlakkig of simpel moet zijn; het moeilijke wordt wel begrijpelijk gemaakt. Eén
maal per maand vieren we het Heilig Avondmaal. Hier wordt gewezen op het feit dat dit
herdenkingsmaal alleen is voor diegenen die Christus als persoonlijke Heiland hebben
aanvaard. God roept ons op de samenkomsten in goede orde te laten verlopen. De
oudsten dragen de eindverantwoordelijkheid over de samenkomsten en zij sturen bij waar
nodig zodat alles volgens zijn Woord en op gepaste wijze geschiedt.

Doop en avondmaal
De doop van gelovigen, door onderdompeling in water, is een “bede van een goed
geweten” en 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 geloven dat het Heilig Avondmaal 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. De gelovigen nemen na zelfonderzoek al of niet deel aan het eten van het
brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok. Ouders zijn verantwoordelijk voor
het laten kennis nemen en deelnemen van hun kinderen.

Het opdragen van 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. 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 het geloof van hun ouders en een voorbeeld
hoe we met eenvoud van 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 geen sacrament en voor ons in geen enkel opzicht een
vervanging van de kinderdoop. Bij het opdragen doen we drie dingen: voorstellen, belofte
afleggen en bidden. Bij het voorstellen verwelkomen we het kind in ons midden. Wij
vragen de ouders om de kinderen in de geest van Gods woord op te voeden. Door middel
van ons gebed danken we God voor het nieuwe leven, vragen we Zijn zegen over het
kind en kracht en wijsheid voor de ouders. Het “opdragen” is een mogelijkheid die we als
gemeente aanbieden aan de gelovige ouders en vormt geen verplichting.

Heiliging
God verlangt ernaar dat iedere gelovige met de Heilige Geest wordt vervuld en zodoende
steeds meer Christus weerspiegelt in zijn/haar leven. 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 de Schrift 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 zich herderlijk laat
bijsturen.

Geestesgaven
Wij geloven dat God soeverein is in het geven van geestesgaven. Hij deelt zijn gaven uit
zoals Hij wil aan iedere gelovige om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.
Onze gemeente wordt geroepen fundamentele aandacht te hebben voor het werk dat de
Geest ook in onze tijd doet. De leiding tracht gestalte te geven aan het priesterschap van
alle gelovigen door ieder lid te helpen om zijn eigen, door God gegeven gave(n) te
ontdekken en verder te ontwikkelen. Het uitoefenen van de geestesgaven moet samen
gaan met geestelijke groei en de liefdesdienst aan de naaste. Er bestaat geen vast aantal
van geestesgaven en hun aanwezigheid dient nooit als bewijs van geestelijkheid of
speciale gunst.

Israël en de Gemeente
Wij zijn als Gemeente onlosmakelijk verbonden met Gods volk Israël. God heeft het
Joodse volk lief. 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 niet Jood. 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. Daarom dient de gemeente zich in te zetten om getuigenis af te leggen
van de hoop die in ons leeft en zodoende Israël tot jaloersheid op te wekken om Jezus als
Messias aan te nemen.

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.
De leiding van de gemeente is gelegen bij een leiderschapsteam, bestaande uit oudsten en
diakenen. Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de
gemeente. Daarnaast legt het leiderschapsteam zich vooral toe op het ‘toezien op de
kudde’, op gebed en het verstaan van Gods stem voor de gemeente.
Het herderschap van de gemeente valt onder de verantwoordelijkheid van de
gezamenlijke oudsten. De oudsten organiseren en zien toe op pastorale zorg voor alle
gemeenteleden. De diakenen zorgen voor de praktische ondersteuning van het
gemeentebeleid in coördinerende en diaconale taken. Zowel diakenen als oudsten
verlenen bijstand waar gemeenteleden in nood verkeren.
We volgen Nieuwtestamentische richtlijnen voor het aanstellen van oudsten en diakenen,
zoals beschreven in de statuten.

De plaats van de man en vrouw
We geloven dat mannen en vrouwen in alles gelijkwaardig zijn. Zij zijn beiden naar Gods
beeld geschapen en beiden aangenomen als Gods kinderen met dezelfde gaven van de
Heilige Geest.
In principe kunnen alle taken in de Gemeente door mannen en vrouwen worden
uitgevoerd, behalve die van oudste, welke aan mannen is voorbehouden. Alle activiteiten
zijn daarmee geplaatst onder mannelijke eindverantwoordelijkheid van het
leiderschapsteam.

Huwelijk en seksualiteit
We geloven dat God het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld. In ons gezin
proberen we gestalte te geven aan de liefde van Christus en trachten we zijn Woord
getrouw na te leven. In principe is het huwelijk onontbindbaar, tenzij het wordt verbroken
door de dood, een buitenechtelijke relatie of het moedwillig verlaten van één van de
partners. Het kan gebeuren dat er een dusdanige mishandeling in het huwelijk plaats heeft
dat uiteindelijk het huwelijk toch stuk loopt. Pastoraal is het echter altijd ons doel om elk
huwelijk te redden en te werken aan verzoening en herstel. Het heterogene 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. Seksualiteit is goed en dient
zowel voor de beleving van een intieme liefdesband als voor de voortplanting. Ons
lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dient daarom rein bewaard te worden.

Gemeentetucht
We geloven dat het Nieuwe Testament de gemeentetucht leert. De gemeentetucht is een
instrument om een dwalende gelovige bij te sturen en de gemeente te beschermen tegen
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 die
strijdig is met het Woord van God, dan zal deze door de leiding van de gemeente
herhaaldelijk worden terecht gewezen.
Na herhaaldelijke terechtwijzing kan de leiding deze man of vrouw buiten de
geloofsgemeenschap plaatsen. Gemeentetucht moet gepaard gaan met gebed en gebeuren
in een geest van vergevende liefde.

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. Het precieze moment
van zijn wederkomst blijft verborgen, maar we worden opgeroepen om de tekenen van de
tijden te onderscheiden. 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.
Bewust van de theologische complexiteit van de thematiek menen we toch op grond van
het Nieuwtestamentische getuigenis dat kort vóór Christus’ wederkomst de eindtijd tot
een climax komt en de antichrist openbaar wordt. Tijdens deze periode van verdrukking
zal ons geloof beproefd worden. Bij de wederkomst van Christus heeft de eerste
opstanding van de doden plaats en zal er een glorieperiode aanbreken die we het
duizendjarige rijk noemen. Gedurende die periode is de Satan gebonden; maar aan het
einde zal hij opnieuw worden losgelaten om oorlog te voeren tegen de Messias.
Uiteindelijk wordt de Satan overwonnen en in de eeuwige vuurpoel geworpen. Hierna zal
God rechtvaardig oordelen over levenden en doden. Wij geloven dat bij het openbaar
worden van de kinderen Gods de dood volledig zal zijn overwonnen. Er komt een nieuwe
hemel en aarde, waar geen dood en pijn meer heerst. God zal onder de mensen wonen en
Hij zal zijn “alles in allen”.
We geloven dat we na de dood dadelijk bij onze Heer zullen zijn. Hoewel we ons dan in
een bewuste staat van geluk en heerlijkheid bevinden, blijft er nog een onvolkomenheid
doordat de opstanding van de lichamen nog moet plaats hebben.

Doop en vervulling met de Heilige Geest
In ieder 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, verwijzend naar Jezus. Wedergeboorte bewerkt de inlijving in het lichaam
van Christus, de gemeente. Zij die wedergeboren zijn worden aangemoedigd om met de
Geest vervuld te worden en door de Geest te wandelen. Het begrip “vervulling met de
Geest” kan in de Schrift nogal verschillen van betekenis afhankelijk van auteur en
context. Vanuit het 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.

Genezing en bevrijding
God is Schepper van de natuurlijke orde en kan de wetenschap gebruiken tot heil van alle
mensen. We geloven evenzeer dat er meer is dan de natuurlijke werkelijkheid die we met
onze zintuigen kunnen waarnemen.
Christenen lijden, net als andere mensen, onder allerlei vormen van psychische, mentale
en fysieke tekorten. Gelovigen kunnen ook lijden onder ziekte van allerlei aard. Vaak zijn
hiervoor medische verklaringen en is er een mogelijkheid tot genezing via de reguliere
geneeskunde.
Sommige mensen hebben in hun leven te maken met bindingen die niet alleen een
oorzaak kunnen hebben in zonde en schuld, 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 een belangrijke rol
kunnen spelen. 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. De
bediening van bevrijding dient plaats te hebben in de pastorale (herderlijke) context van
de gemeente.
Evenals verzoening en bevrijding maakt genezing deel uit van het verlossende werk van
de gekruisigde en opgestane Jezus Christus. 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. Hiervoor geeft de Heilige Geest gaven, die door de
gebedsbediening heen kunnen functioneren tot heil voor de zieke. Ook hier hoeft een
behandeling door de reguliere geneeskunde niet uitgesloten te worden.
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 kan een bijzondere bedoeling hebben met het lijden in ons leven, maar deze diepere
zin wordt niet altijd zichtbaar. 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.

