
Victory Outreach Statement of Faith 
 
 
 

Wij GELOVEN: 

 

De Bijbel is onze algehele regel van geloof en gedrag, in het geïnspireerde Woord van God. 

 

De Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, bevat het verbaal geïnspireerde en gezaghebbende 
woord van God. (2 Timotheüs 3: 15-17, 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Pet.1: 21). 

 

Er is maar één levende en ware God. God heeft ervoor gekozen om zichzelf te openbaren als de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest, en deze drie zijn op God dezelfde in wezen, gelijk in kracht en glorie. Een drie-
eenheid in eenheid. (Mattheüs 6: 4; Jes.43: 10,11; Mt. 28:19; Lukas 3:22). 

 

De Godheid van de Here Jezus Christus: De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is God en mens. Jezus 
Christus is een perfecte God en een volmaakte mens.  

(Johannes 1: 1-3, Kol.1: 16; Hebr.1: 10). 

 

Als de Eeuwige Zoon van God geloven we: 

 

1. Hij werd geboren uit een maagd. (Mt. 1:23; Lk.1: 31,35). 

2. Hij leidde een zondeloos leven (Hebreeën 7:26, 1 Petrus 2:22). 

3. Hij verrichtte wonderen (Handelingen 2:22; Handelingen 10:38). 

4. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden (1 Korintiërs 15: 3; 2 Kor. 5:21). 

5. Hij stond lichamelijk uit de dood op (Mt 28: 6, Lukas 24:39, 1 Korintiërs 15: 4). 

6. Hij zit aan de rechterhand van de Vader (Handelingen 2:33; Phil. 2: 9-11; Hebr.1: 3). 

7. 7. Hij zal zichtbaar terugkeren (Handelingen 1: 10,11). 

 

In de zondigheid van de mens: toen Adam en Eva uit hun oorspronkelijke gerechtigheid en gemeenschap 
met God vielen, werden zij dood in zonde. Van deze erfzonde werd onze natuur zondig. Vanwege de 
zondigheid van de mens is de zondige mens geneigd zijn eigen wil te dienen in plaats van God (Psalm 36: 
1, Jer.17: 9). 

 

In de redding van de mens: de Bijbel leert dat God de mens en de redding (leven, bediening, 
plaatsvervangende dood en opstanding) van zijn zoon Jezus Christus heeft gered. Voorwaarden of vereisten 
voor redding: bekering tot God en geloof in onze Heer Jezus Christus (Mk.1: 15; Mk 3:19, Mk 16:31; Joh. 
3:16). 

 

In de heiliging van de gelovige: met behoud zijn we apart gezet van de zonde en toegewijd aan God voor 
gemeenschap en dienstbaarheid. Deze heiliging is zowel instant als progressief in het leven van de heilige.  

(1 Thessalonicenzen 4: 7, 1 Thessalonicenzen 5:23; Hebr.10: 4; 1 Petrus 1: 2). 

 

In de doop met de Heilige Geest: het doel van de doop is om ons te bekrachtigen of te activeren voor 
dienstbetoon. Dit wordt bewezen door de eerste fysieke tekenen van het spreken met andere tongen zoals 
de Geest van God ze uitspreekt (Handelingen 1: 4, Handelingen 1: 8; Handelingen 2: 4). 

 

 

 



In de kerk en haar missie: de kerk zijn de wedergeboren personen die in Christus het hoofd van de kerk 
bijeen zijn; waardoor het evangelie wordt gepredikt en gelovigen worden gevoed. (Mt. 28: 19,20; Mk.16: 
15; Handelingen 1: 8; Ef.4: 11-16; 1 Cor 14:12). 

 

A. Om het werk van de bediening te volbrengen, geloven we in het priesterschap van de 
gelovige (Efeziërs 4:12; 1 Pet 2: 9) 

 

B. En in de bediening van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren (Efeziërs 
4:11). 

 

In de kerkverordeningen: er zijn twee verordeningen (gezaghebbend bevel, besluit) die we observeren en 
beoefenen. 

 

A. Waterdoop door onderdompeling: allen die zich van hun zonden bekeren en in de Heer Jezus 
Christus geloven, komen in aanmerking voor de waterdoop (Mt 28:19, Mk 16:16, Handelingen 
10:47, Rom.6: 4). 

 

B. Heilige Communie of het avondmaal des Heren. "Doe het ter nagedachtenis" verklaart de dood van 
de Heer en als zodanig een herdenking (1 Kor 11:24, 1K 22:19). "Je laat de dood van de Heer zien" 
is een daad van geloof in het verzoenende werk van Christus en als een proclamatie (1 Co 11:26). 
"Totdat Hij komt" is een verklaring van afwachting van de wederkomst van onze Heer Jezus 
Christus en als zodanig onze hoop. 

 

In goddelijke genezing: Jezus Christus is onze goddelijke arts die volgens zijn wil, soevereiniteit, genade en genade de 
zieken kan genezen. (Jes 53: 4, 5; Mt. 8:16, 17; Jakobus 5: 14-16). 
 

In de wederkomst van Christus: Zijn komst zal persoonlijk, zichtbaar en glorieus zijn. (Johannes 14: 3; Handelingen 1: 
10,11; Hebr .: 9:28; Phil. 3:20; Zach. 12:10; 2 Thessalonicenzen 1: 7; Kol.3: 4; Openb. 1: 7) ). 

 
De doden in Christus zullen opstaan, dan zullen de verlosten die levend zijn, samen worden opgenomen om de Heer in de 
lucht te ontmoeten (1Kor.15: 51,52; I Thessalonicenzen 4:17; 2 Thess. 2: 1; Titus 2) : 13). 

 

Met de wederkomst van Christus zal de duizendjarige regering van Christus beginnen over een aards koninkrijk  

(Openb. 20: 2,6). 
 

Het laatste oordeel: staat bekend als het "Oordeel van de Grote Witte Troon" en beschrijft het oordeel van alle goddelozen 
(Openbaring 20: 11-14). 

 
In een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde: Hemel en aarde zullen een nieuw begin hebben. Hemel en Aarde hebben op 
hun verlossing gewacht en zullen in harmonie en orde worden hersteld, waarin gerechtigheid woont. (Ps. 

102: 25,26; Is een. 34: 4; Is een. 51: 6; Rom. 08:22; 2 Pet. 3: 10,13). 

 
Huwelijk: het huwelijk is een sacrament van de kerk. Deze kerk definieert het 'huwelijk' als de exclusieve 
verbondsvereniging van een man en een vrouw waarin een dergelijke verbintenis een levenslange verbintenis is. De sanctie 
van een civiele regering zal door de kerk alleen worden erkend als een legitiem huwelijk in de mate dat deze in 
overeenstemming is met de definitie van het 'huwelijk' in deze verklaring. 
 

Seksualiteit: legitieme seksuele relaties worden uitsluitend in het huwelijk uitgeoefend. Vandaar dat seksuele activiteiten 

buiten het huwelijk (in het Nieuwe Testament aangeduid als "porneia" - πορνεια) inclusief maar niet beperkt tot overspel, 
dat seks voor het huwelijk, homoseksualiteit en pedofilie niet stroken met de leringen van de Bijbel en de kerk. Verder zijn 

wulps gedrag, transgendergedrag en het creëren en / of verspreiden en / of bekijken van pornografie onverenigbaar met de 

bijbelse getuige. 


