Geloofsbelijdenis Eglesia (versie 22 mei 2014)
Eglesia is een gemeente met een evangelische inslag opgericht door en bestaande uit leden met een
achtergrond in vele tradities en denominaties. Hierdoor kunnen wij putten uit een veelheid van
ervaringen en overtuigingen uit alle kerkelijke richtingen. Onze eenheid vinden we in Christus’ liefde
voor ons, de dankbaarheid voor zijn werk en onze liefde voor Hem. De basis van ons geloof ligt in
ons dienen van God en zijn Woord waaruit wij ons voeden en ons leven vorm geven.
In onderstaande geloofsbelijdenis willen wij de hoofdpunten van ons geloof beschrijven. Deze
uitgangspunten zijn zowel leidend in het maken van kerkelijk beleid en beslissingen als in de
vormgeving van ons persoonlijk leven. Wij willen als gemeente respectvol omgaan met de
verschillende tradities die in de loop der eeuwen binnen de christelijke kerk zijn ontstaan en,
wanneer het om minder fundamentele zaken gaat, nadrukkelijk ruimte laten voor persoonlijke
verschillen van inzicht.
Geloofsbelijdenis
- Wij geloven dat er één God is die bestaat uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest.
- Wij geloven in God de Vader als alomtegenwoordige Schepper die dit leven redt, onderhoudt,
herschept en tot vervulling brengt en dat in Zijn hand de toekomst ligt.
- Wij geloven in Zijn zoon Jezus Christus die ons door Zijn leven, Zijn plaatsvervangende kruisdood en
opstanding met God heeft verzoend, ons heeft bevrijd uit de macht van het kwade en ons nieuw
leven schenkt.
- Wij geloven in God de Heilige Geest die in ons woont, die ons heiligt, ons genade gaven schenkt en
ons elke dag liefdevol vernieuwt naar het beeld van Christus.
- Wij geloven in de goddelijke inspiratie van de Bijbel als gezaghebbend woord van God en haar
betrouwbaarheid om vanuit te leven. Wij vertrouwen op God de Heilige Geest om ons de Bijbel uit te
leggen en in ons hart uit te werken.
- Wij ervaren gebrokenheid en de uitwerking van zonde in ons leven, onze relaties, maatschappelijke
verhoudingen en de schepping en geloven in (de noodzaak van) het helend werk van Christus.
- Wij geloven dat Christus bloed reinigt van alle zonde en dat rechtvaardigheid voortkomt uit
genade en niet door werken.
- Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen die tezamen de wereldwijde gemeente vormen,
het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is.
- Wij geloven in de terugkomst van Christus, de opstanding van de doden en het eeuwige leven op de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar geen verdriet en pijn meer zal zijn.
- Wij geloven dat wij geroepen zijn te leven tot eer van God, een heilige levenswandel. Daaruit
worden sociaal maatschappelijke betrokkenheid en missionair elan als onderdelen van het Koninkrijk
van God wat er reeds is, maar wat nog niet voltooid is, zichtbaar.

