
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 24 november 2021 

 Wij weten dat God een ieder van ons oproept “tot een wandel die de roeping waarmee u 
 geroepen bent, waardig is.” (Efe. 4:1) Daarom erkennen wij dat wij allemaal nog onderweg zijn 
 in onze wandel met de Heer en willen wij elkaar ruimte geven om te groeien in volwassenheid 
 naar ons Hoofd: Jezus Christus. (v.13) Deze verscheidenheid is precies waar discipelschap om 
 draait. Wij erkennen dat wij ook geroepen zijn om ons te “beijveren om de eenheid van de 
 Geest te bewaren door de band van de vrede…” (Efe. 4:3-6) Deze ‘eenheid in verscheidenheid’ 
 bereiken wij alleen met de in vers 2 genoemde nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en door 
 elkaar in liefde te verdragen. 

 Het Huishoudelijk Reglement dient als de praktische vormgeving en onderlinge afspraken van 
 hoe de EBG functioneert als Nieuwtestamentische Gemeente van Jezus Christus. Er mag 
 verschillend gedacht worden over zaken en toch leggen wij die verschillen opzij als het EBG 
 huisgezin samenkomt en hebben het onderstaande met elkaar afgesproken om die eenheid van 
 de Geest te bewaren. 

 NAAM. 

 ARTIKEL 1. 
 De naam van de gemeente is “Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom”. In de rest 
 van dit document afgekort met EBG. 
 1.  “Baptist” omschrijft de identiteit en het theologisch karakter van onze Gemeente binnen 

 de lange en rijke historie en erkenning van het baptisme in de kerkgeschiedenis. 
 2.  “Evangelisch” onderscheidt ons van Unie Baptisten- en Gereformeerde 

 Baptistengemeenten en benadrukt het Evangelie als essentieel uitgangspunt in onze 
 prediking en praktijk. 

 3.  Zo zijn wij Evangelische gelovigen, die de fundamenten van het Baptisme verdedigen: 
 a.  Nieuwtestamentisch autoriteit en een eenvoudige hermeneutiek van de Schrift. 

 (zie Artikel 3 van de Statuten) 
 b.  Twee instellingen: Geloofsdoop door onderdompeling en De Tafel van de Heer ter 

 herdenking (zie Artikel 7) 
 c.  Gelovige en gedoopte lidmaatschap. (zie Artikel 3) 
 d.  Individuele priesterschap van ieder discipel voor en met elkaar. (zie Artikel 3) 
 e.  De Gemeente bestuurt de Gemeente onder leiding van oudsten en het dienstbaar 

 voorbeeld van diakenen. (zie Artikel 3 en 4) 
 f.  De autonomie van de plaatselijke Gemeente (d.w.z. geen overkoepelend bestuur of 

 synode) en een scheiding tussen kerk en staat. (zie Artikel 4 van de Statuten) 

 DOEL. 

 ARTIKEL 2. 
 In 2019 hebben wij het doel van de EBG (zie Artikel 2 van de Statuten) samengevat met drie 
 kernwoorden: VREUGDE, EENVOUD en EENHEID (Han. 2:46; 4:32). 
 1.  VREUGDE door gemeenschap met Jezus Christus en elkaar (Fil. 2:1-5); 
 2.  EENVOUD als uitgangspunt voor geloof en Gemeente-zijn (2Kor. 11:3):  heb God lief en heb 

 je naaste lief  (Rom. 12:9-21; Gal. 6:2). 
 3.  EENHEID door gehoorzaamheid aan de Heilige Geest in onze harten (Efe. 4:1-6); 
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 LIDMAATSCHAP. 

 ARTIKEL 3. 
 De EBG kent leden die door de Heilige Geest, onder leiding van de oudsten en het dienstbaar 
 voorbeeld van de diakenen de Gemeente besturen en groeien naar Jezus Christus, het Hoofd 
 van de Gemeente. 
 1.  Definitie en Verantwoordelijkheid van Lidmaatschap. 

 a.  Wij definiëren lidmaatschap als een  openlijke en wederzijdse  erkenning dat God de 
 betrokkene(n) heeft toegevoegd aan de Gemeente  . (zie  Artikel 6.1 van de Statuten) 
 Deze wederzijdse uiting: 
 1.  verheugt de gelovige, omdat je openbare aanvaarding vindt bij de Gemeente en 

 weet tot welke plaatselijke kudde je hoort; 
 2.  bevordert de eenheid, omdat wij weten dat God ons aan elkaar heeft gegeven; 
 3.  verduidelijkt de rol van de oudste, omdat hij weet dat jij behoort tot zijn kudde en 

 zorg heeft en verantwoording afdraagt aan God voor jou; 
 4.  versterkt jouw geloof, omdat je aan anderen vraagt om jou te helpen, aan- en te 

 bemoedigen, te versterken, te corrigeren en op te bouwen in Christus. 
 b.  Als leden van de EBG worden toegelaten zij die (zie Artikel 6.3 van de Statuten): 

 1.  getuigen van persoonlijk geloof in Jezus Christus, Hem willen gehoorzamen en een 
 persoonlijke relatie met Hem onderhouden; 

 2.  in gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus zich hebben laten dopen door 
 onderdompeling in water; 

 3.  enkele maanden de bijeenkomsten van de EBG trouw hebben bezocht; 
 4.  de statuten, het huishoudelijk reglement en de geloofsbasis van de Gemeente 

 kunnen onderschrijven; 
 5.  zich bereid verklaren o.l.v. de Heilige Geest de leden van de EBG te dienen met hun 

 middelen, talenten en geestelijke gaven; 
 6.  zich bereid verklaren om de herderlijke taak van de oudsten van de EBG te 

 aanvaarden (zie Heb. 13:7). 
 c.  Het toegetreden zijn is zowel een voorrecht en een verantwoordelijkheid: 

 1.  wij achten ieder lid verantwoordelijk voor de geestelijke opbouw en sociaal welzijn 
 van de EBG en zich te beijveren de eenheid te bewaren (Efe. 4:3); 

 2.  wij verwachten dat ieder lid de herderlijke taak van de oudsten van de EBG 
 aanvaardt, op hun levenswandel let en hun geloof volgt (Heb. 13:7, 17); 

 3.  wij geloven dat ieder lid door de Heilige Geest geleid wordt en het voorrecht heeft 
 Jezus Christus in de EBG te dienen en van God geestelijke gaven ontvangt om deze 
 dienstbaarheid door de Heilige Geest uit te voeren. (zie 1Kor. 12; Rom. 12) 

 d.  Wij verwachten van elkaar dat elk lid trouw is door: 
 1.  de persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus te onderhouden; 
 2.  een Bijbelse geloofswandel en groei na te streven (discipelschap); 
 3.  naar vermogen de bijeenkomsten en vergaderingen van de EBG bij te wonen; 
 4.  naar vermogen bij te dragen aan de financiën van de EBG; 
 5.  de EBG met hun geestelijke gaven te dienen; 
 6.  de besluiten van de EBG in gebed te ondersteunen met hun stemrecht. 

 2.  Voorwaarden voor Lidmaatschap. 
 Wij volgen het patroon dat in Matteüs 28:19-20 door Jezus wordt opgedragen, in Handelingen 
 2:41-47 wordt uitgevoerd en het verdere verloop van Handelingen en de brieven van het 
 Nieuwe Testament wordt bevestigd:  bekering, doop en  discipelschap  in de Gemeente. 

 a.  Het  persoonlijk geloof  in Jezus Christus leidt tot  een bekeerd leven (Han. 2:38a) en 
 b.  persoonlijke gehoorzaamheid  aan de opdracht  om je  te laten dopen in de Naam van de 

 Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mat. 28:19a; Han. 2:38b) en een 
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 c.  persoonlijke discipelschap  in de Apostolische leer van Jezus Christus in de plaatselijke 
 Gemeente  waar God je toevoegt  . (Mat. 28:19b, Han.  2:42; 41 & 47). 

 3.  Aanmelding voor Lidmaatschap. 
 Wie het verlangen heeft om lid van de EBG te worden, maakt dat bekend bij één van de 
 oudsten, waarna een kennismakingsgesprek zal plaatsvinden. 

 a.  Tijdens dit gesprek wordt informeel onderzocht naar Artikel 6.3 van de Statuten. 
 b.  Na het kennismakingsgesprek zal het verlangen om tot de EBG toe te treden aan de 

 leden worden voorgelegd met een verslag van het gesprek. 
 c.  Er zal aan de leden minstens twee weken gelegenheid gegeven worden om op dit 

 voorstel te reageren en de kandidaat persoonlijk te interviewen. 
 d.  Als er geen gegronde, bijbelse bezwaren komen en de reacties van de leden positief 

 zijn, wordt de kandidaat op de eerstvolgende zondag openlijk verwelkomd als nieuw lid. 
 4.  Kinderen van leden. 

 a.  Minderjarige kinderen van leden, die regelmatig de EBG bezoeken worden tot de 
 gemeenschap van de EBG gerekend, al getuigen zij nog niet van persoonlijk geloof. 

 b.  Zo mogen kinderen van leden deelnemen aan het onderwijs en discipelschap van de 
 EBG met het doel, gebed en de hoop dat zij tot persoonlijk geloof in Jezus Christus 
 komen. 

 5.  Beëindiging van Lidmaatschap. 
 a.  Beëindiging van het lidmaatschap van de EBG geschiedt volgens Artikel 6.4 van de 

 Statuten en dient schriftelijk aan de oudsten gecommuniceerd te worden. 
 b.  De beëindiging van het lidmaatschap wordt aan alle leden schriftelijk en op één 

 zondagochtend mondeling medegedeeld. 
 c.  Het beëindigen van het lidmaatschap door besluit van de Gemeente zal eveneens 

 schriftelijk gebeuren en volgt op: 
 1.  een procedure van Gemeente discipline (zie punt 6); 
 2.  langdurige afwezigheid/verlies van contact met de EBG. Onder langdurig verstaan 

 wij een periode langer dan 12 maanden. 
 6.  Gemeentelijke discipline en uitsluiting. 

 a.  In navolging van Matteüs 18 en 1 Korintiërs 5 volgt de EBG de onderstaande stappen 
 wanneer zonde bij een Gemeentelid wordt geconstateerd: 
 Stap 1: onderzoek jezelf en wijs een broeder of zuster, die zondigt liefdevol terecht. 
 Stap 2: als hij of zij niet luistert, neem 1 of 2 mee in het gesprek (vaak een oudste). 
 Stap 3: als hij of zij niet luistert, laat de Gemeente terechtwijzen (o.l.v. de oudsten). 
 Stap 4: als hij of zij niet luistert, laat hem of haar als een ongelovige zijn. 
 (zie ook Gal. 6:1-5; 1Tes. 5:14-15; Jud. 20-23) 

 b.  Het doel bij iedere stap is om: 
 1.  de broeder of zuster in liefde te winnen en samen te verheugen in de bekering; 
 2.  de eenheid en reinheid van de Gemeente te beschermen en waarborgen. 

 c.  Wanneer de desbetreffende niet wil luisteren naar  een persoonlijke confrontatie  (stap 
 1),  een besloten confrontatie  met getuigen (stap 2),  noch  een openlijke confrontatie 
 door de Gemeente (stap 3) aanvaard hij of zij niet langer het gezag van de plaatselijke 
 Gemeente en nemen de leden de laatste stap (stap 4): 
 1.  de oudsten communiceren met de leden dat de desbetreffende zich “niet gedraagt 

 als een broeder of zuster” doordat hij of zij niet luistert; 
 2.  de leden sluiten hem of haar uit van de ledenvergaderingen van de EBG en 

 beëindigen de verantwoordelijkheden en voorrechten van zijn lidmaatschap; 
 3.  de leden trachten niet langer als broeder of zuster te winnen, maar als een 

 buitenstaander, die het Evangelie moet horen en zich moet bekeren; 
 4.  de leden blijven voor deze “verloren zoon of dochter” bidden in de hoop dat 

 bekering en herstel mogelijk wordt. (Jak. 5:19-20; 2Kor. 2:4-8) 
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 d.  Het verkondigen van dwaalleer is een gevaarlijke publieke zonde: 
 1.  De oudsten wijzen in navolging van Titus 3:10 een dwaalleraar “na een eerste en 

 tweede terechtwijzing” publiekelijk af en waarschuwen de EBG om deze persoon te 
 ontwijken of verwerpen. (Rom. 16:17-18; Gal. 1:8-9; 1Tim. 6:3-5; 2Tim. 3:5; 2Joh. 
 10; 2Tes. 3; 1Tim. 5:19-20; 1Kor. 16:22) 

 2.  Wij achten het een Bijbels precedent om dwaalleraars concreet en bij naam te 
 noemen. (1Tim. 1:19-20; 2Tim. 1:15; 2:17; 4:10; 3Joh. 9-11; Ope. 2:15) 

 e.  Een beschuldiging van een oudste wordt alleen aangenomen op grond van “twee of drie 
 getuigen” (1Tim. 5:19) om het leiderschap te beschermen tegen laster en kwade 
 intenties. Een aangenomen beschuldiging vereist het roepen van een speciale 
 ledenvergadering (zie Artikel 9 van de Statuten) om “in tegenwoordigheid van allen” de 
 beschuldiging ‘aan het licht te brengen’ en te behandelen “opdat ook de anderen vrees 
 zullen hebben.” (v.20-22) 

 7.  Ledenvergaderingen 
 In Artikel 9 van de Statuten wordt het bijeenroepen en houden van ledenvergaderingen 
 geregeld. 

 LEIDERSCHAP. 

 ARTIKEL 4. 
 Wij erkennen twee leidinggevende taken die het Nieuwe Testament geeft voor de groei, 
 bescherming en gezondheid van de Gemeente: oudste en diaken, leden van de EBG. De 
 Gemeente bestuurt de Gemeente, maar is niet op orde zonder een oudste om de Gemeente te 
 leiden. (Tit. 1:5) 
 1.  Voorwaarden en kwalificaties voor Oudsten en Diakenen 

 Deze leidinggevende taken worden gegeven zodat men weet hoe “men zich moet gedragen 
 in het [huisgezin] van God, dat is de Gemeente van de levende God, zuil en fundament van 
 de waarheid.” (1Tim. 3:15) Voorwaarden en kwalificaties worden in 1 Timoteüs 3:1-13 
 omschreven in termen van dienstbaarheid, voorbeeld en geestelijke volwassenheid. 
 Twee punten achten wij noodzakelijk om nader toe te lichten: 
 a.  Wij geloven dat deze leidinggevende taken worden beperkt tot mannen van de 

 Gemeente.  Dit is een erkenning van het ontwerp, dat  God in Zijn ondoorgrondelijke 
 wijsheid heeft vastgesteld voor de geestelijke groei van het lichaam van Jezus Christus. 
 1.  In 1 Timoteüs 2:9-15 en 3:1-7 wordt de taak van een oudste met duidelijke 

 woorden, uitsluitingen en redenen gereserveerd voor geestelijk volwassen en 
 onberispelijke mannen van de Gemeente. 

 2.  In 1 Timoteüs 3:9-13 en Handelingen 6:3-6 wordt de taak van een diaken 
 gereserveerd voor betrouwbare en beproefde mannen van de Gemeente. 

 b.  Wij geloven dat 1 Timoteüs 3:1-13 hoge verwachtingen stelt voor oudsten en diakenen 
 als echtgenoot, vader en hoofd van het gezin. Zolang zijn ex-vrouw leeft mag noch een 
 gescheiden, noch een hertrouwde man als oudste of diaken worden aangesteld. 

 2.  Taakomschrijving en aanstelling van de Oudste 
 a.  De oudste is belast met het geestelijke welzijn van de Gemeente: hij geeft leiding aan 

 en rust de heiligen toe tot het werk van dienstbetoon door een juiste uitleg, juiste 
 toepassing, juist voorbeeld, en juiste vertegenwoordiging van het Woord van Christus. 
 1.  Oudsten worden in Efeze 4:11 omschreven als de door God gegeven “herders en 

 leraars,” gebouwd op “het fundament van de apostelen en profeten” (2:20), die “de 
 heiligen toerusten” (4:12). Het doel van zijn werk is dat “wij allen” komen tot: 
 a.  “de eenheid van het geloof” (4:13a) -  gemeenschap  (horizontaal); 
 b.  “de kennis van de Zoon van God” (4:13b) -  groeiende  relatie  (verticaal); 
 c.  geestelijke volwassenheid in Christus (4:13c) -  onderwijs  ; 
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 d.  en wij allen “groeien naar Hem Die het Hoofd is” (4:15) -  discipelschap  . 
 2.  Oudsten worden in het Nieuwe Testament met verschillende woorden omschreven 

 om de gevarieerde aspecten van zijn verantwoordelijkheid te weerspiegelen: 
 a.  herder (Han. 20:28-31) omschrijft het karakter van zijn taak; 
 b.  opziener (Heb. 13:17) omschrijft de verantwoordelijkheid van zijn taak; 
 c.  Bijbelonderwijzers (Heb. 13:7) omschrijft de inhoud en basis van zijn taak; 
 d.  ouderlingen (1 Tim. 5:17-18) omschrijft de eerbaarheid van zijn taak. 

 3.  In het geval meerdere oudsten zijn aangesteld zal één van de oudsten fungeren als 
 voorganger en is opziener van het gehele werk van de EBG. 
 a.  Hij heeft geen machtspositie onder de oudsten, maar geeft sturing aan het 

 oudstenoverleg en 
 b.  hij vervult tijdens Gemeentevergaderingen de taak van voorzitter. 

 4.  Het toezicht over en de pastorale zorg in de EBG wordt uitgeoefend door de 
 oudsten als eindverantwoordelijken voor al het werk van de EBG. 
 a.  De oudsten hebben een plicht om zorgvuldig om te gaan met hetgeen hen in 

 vertrouwen wordt medegedeeld, maar beloven geen strikte geheimhouding. 
 b.  De oudsten zullen strafrechtelijke en criminele situaties niet intern oplossen. 

 Vertrouwend op God maken zij melding bij en verlenen hun medewerking aan 
 de door God ingestelde autoriteiten. (Rom. 13:1-7) 

 b.  De aanstelling van een oudste is een bijzondere gelegenheid in de Gemeente en wordt 
 door alle leden aanhoudend in gebed ondersteund. 
 1.  Leden mogen in gebed een kandidaat oudste nomineren door dit schriftelijk voor te 

 leggen bij de oudsten. 
 2.  De oudsten zijn in navolging van Titus 1:5 gelast met de beoordeling, eindselectie 

 en aanstelling van de kandidaat oudste, omdat zij als herders en leraars de EBG 
 beschermen tegen valse leringen en dwalingen. 
 a.  In het geval er geen oudsten zijn wordt de kandidaat oudste beoordeeld door 

 de leden en twee betrouwbare oudsten uit gelijkgezinde Gemeenten. Deze 
 oudsten worden door de EBG uitgenodigd om hen bij te staan in de beoordeling 
 van de kandidaat oudste. 

 b.  In het geval er geen oudsten zijn wordt de eindselectie en aanstelling door de 
 leden van de EBG uitgevoerd. 

 3.  Kandidaat oudsten worden gekozen uit de leden van de EBG: 
 a.  die tenminste één jaar lid van de EBG zijn; 
 b.  in het geval een nieuwe voorgaande oudste buiten de leden van de EBG wordt 

 gezocht is het noodzakelijk dat de kandidaat gedurende het installatieproces lid 
 van de EBG wordt volgens de in Artikel 3.1 en 3.2 vastgelegde procedure. 

 4.  Na een periode van gebed, onderzoek en toetsing wordt de kandidaat oudste 
 voorgedragen aan de leden met verslaggeving van bevindingen en aanbevelingen. 

 5.  Na een door de oudsten vastgestelde periode van gebed en indien er geen 
 gegronde, bijbelse bezwaren worden ingediend, aanvaarden de leden tijdens een 
 speciale dienst de kandidaat als nieuwe oudste. (1Tim. 4:14) 

 6.  Het aantal oudsten wordt bepaald naar gelang de behoefte in de EBG. Een 
 meerderheid van oudsten is gezond, maar de prioriteit is dat de juiste oudste(n) 
 o.l.v. de Heilige Geest de Gemeente leiden. 

 3.  Taakomschrijving en aanstelling van de Diaken 
 a.  De diaken is belast met het sociaal welzijn van de Gemeente: hij ondersteunt de taak 

 van de oudste door praktische taken te verrichten die de VREUGDE, EENVOUD en 
 EENHEID van de Gemeente waarborgen. 
 1.  De dienstbare taak van de diaken is zo breed als de praktische noden die door leden 

 zijn aangemerkt en door de oudsten in kaart worden gebracht. (Han. 6:1-7) 
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 2.  Het dienstbaar voorbeeld van de diaken blijft een belangrijk aspect van zijn taak: 
 hoe hij de leiding van de oudsten volgt; hoe hij het onderwijs van de oudsten toetst 
 en toepast; en hoe hij de Gemeente praktisch dient. 

 3.  Eén diaken wordt aangesteld als penningmeester om de financiële middelen en 
 verslagen van de EBG te verzorgen. 
 a.  De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële inkomsten en 

 uitgaven van de EBG, waaronder: 
 1.  het betalen van facturen en verwerken van declaraties; 
 2.  de beheer van de kas (collectes); 
 3.  het opstellen van en toezicht houden op de jaarbegroting; 
 4.  de financiën toelichten en verantwoorden tijdens vergaderingen. 

 b.  De penningmeester is verantwoordelijk om financiële kwartaal- en 
 jaarverslagen op te stellen in navolging van de eisen van de ANBI. 

 4.  Tot de huidige verantwoordelijkheden van de diakenen van de EBG behoren: 
 a.  noden of hulpvragen van of uit de EBG te ontvangen, bemiddelen en verzorgen; 
 b.  beheer en besteding van het Welwillendheidsfonds; 
 c.  toezicht op en/of deelname aan de verschillende werkgroepen van de EBG (o.a. 

 zending, muziekbundel en omzien naar elkaar); 
 d.  toezicht op en beheer en onderhoud van de fysieke middelen van de EBG (o.a. 

 geluid- en mediatechniek, opzet en opruimen van de kerkzaal en de crêche); 
 e.  planning van de sociale kalender van de EBG (o.a. Agapedagen en bbq). 

 b.  De aanstelling van diakenen geschiedt in opdracht van de oudsten door de leden. 
 1.  De oudsten brengen samen met de leden de praktische noden van de EBG in kaart 

 om vervolgens: 
 a.  een taak- of functieomschrijving aan de leden voor te leggen; 
 b.  het aantal aan te stellen diakenen vast te stellen; 
 c.  een tijdlijn voor de nominatie en selectie te bepalen. 

 2.  Het proces van nomineren wordt door de leden ingevuld; bijvoorbeeld: 
 a.  een voorzitter mag uit de leden aangesteld worden om het proces te leiden; 
 b.  een vertegenwoordiger mag aangewezen worden om nominaties in ontvangst 

 te nemen en verslag uit te brengen aan de leden; 
 c.  gebedsavonden en groepsgesprekken mogen gepland worden om elkaar te 

 steunen en aan te moedigen in het selectieproces; 
 d.  interviews met genomineerde kandidaten mogen worden gehouden. 

 3.  Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om: 
 a.  gedurende het proces aanhoudend te bidden voor de leiding van de Heilige 

 Geest in de harten van alle leden en dat de wil van Christus zal geschieden; 
 b.  de man(nen) die de Heer op je hart legt te benaderen voordat je zijn naam aan 

 de leden voorlegt ter overweging; 
 c.  de genomineerde mannen samen met de leden te toetsen a.d.h.v. 1 Timoteüs 

 3:8-13, Handelingen 6:1-7 en Artikel 3.1 en 4.1 van dit reglement; 
 d.  de door de leden geselecteerde mannen aan te bevelen bij de oudsten. 

 4.  Oudsten begeleiden de leden in dit proces maar waken ervoor dat deze 
 verantwoordelijkheid van de leden niet ontnomen wordt. 

 5.  Indien de oudsten geen gegronde, bijbelse bezwaren hebben, worden de 
 genomineerde diakenen tijdens een speciale dienst met handoplegging door de 
 oudsten opgedragen aan de Heer en gezegend voor hun taak. 

 4.  Ambtstermijn. 
 a.  Het beëindigen van de taak van een oudste of diaken geschiedt: 

 1.  door overlijden; 
 2.  bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
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 3.  bij schriftelijke kennisgeving (bedanken); 
 4.  door beëindiging van het lidmaatschap van de EBG. 

 b.  De duur van deze leidinggevende en dienstbare taken. 
 1.  Oudsten worden aangesteld voor een termijn van drie jaar en: 

 a.  zijn onmiddellijk opnieuw aanstelbaar voor een nieuwe termijn of 
 b.  leggen de ambtstaken tijdelijk (rustperiode) of permanent (aftreden) neer. 

 Een oudste die de ambtstaken neerlegt is niet langer in functie, maar de 
 erkenning door de Gemeente en zijn voorbeeldfunctie blijven. 

 2.  Diakenen worden aangesteld voor een periode van drie jaar en 
 a.  zijn onmiddellijk opnieuw herkiesbaar voor een nieuwe termijn of 
 b.  mogen kiezen om hun dienstbare taken neer te leggen voor een periode van 

 rust of om een ander de gelegenheid geven als diaken te dienen. 
 c.  Wij erkennen ook de gezonde groei en ontwikkeling van oudsten en diakenen: 

 1.  in Handelingen 6-8 ontdekken wij dat Stefanus en Filippus die in Jeruzalem als 
 diakenen zijn begonnen evangelisten of predikanten zijn geworden; 

 2.  in Handelingen 13 worden Paulus en Barnabas als oudsten van de Gemeente in 
 Antiochië apart gezet en uitgezonden als zendelingen en Gemeentestichters. 

 5.  Vergaderingen 
 a.  De oudsten overleggen in de regel één keer per maand. 
 b.  De diakenen overleggen wanneer zij dat nodig achten of als een oudste vraagt om een 

 gezamenlijke planning. 
 c.  Oudsten en diakenen komen één keer per jaar samen voor een tijd van gebed, 

 bezinning en planning. 

 GELOOFSDOOP EN TAFEL VAN DE HEER. 

 ARTIKEL 5. 
 Wij spreken van instellingen en niet van sacramenten. Wij geloven dat de gelovige in deze 
 symbolische handelingen gehoorzaam nadert tot God en niet dat God door gewijde 
 handelingen tot de mens nadert (sacramentalisme). Wij geloven dat de Here Jezus twee 
 symbolische handelingen heeft ingesteld: 
 1.  De Geloofsdoop door onderdompeling 

 a.  Ons standpunt t.o.v. de Geloofsdoop wordt als volgt samengevat: 
 1.  Een Bijbelse volgorde  : eerst geloof (en bekering)  en dan de doop. Wij dopen alleen 

 ná het getuigenis van persoonlijk geloof. (Mat. 28:19-20; Mar. 16:16; Han. 2:38; 
 8:12; 8:36-40) 

 2.  Een Bijbelse betekenis  : de doop is een symbool van  het Evangelie en zodanig een 
 getuigenis van de dood, graflegging en opstanding van Christus. De doop getuigt 
 van een werk dat Jezus Christus al heeft volbracht in het hart van de gelovige: een 
 innerlijke realiteit. (1Pet. 3:21; Rom. 6:3-5) De doop redt een zondaar niet en 
 vervangt de besnijdenis niet als verbondsteken. 

 3.  Een Bijbelse methode  : de doop geschiedt door onderdompeling  in water, want je 
 bent samen met Christus gestorven (in water ondergedompeld) en samen met 
 Christus levend gemaakt (opkomen uit het water). Doop door besprenging of gieten 
 verstoort deze symboliek. (Han. 8:36-38; Rom. 6:3-5) 

 b.  Wij dopen kinderen pas als zij een persoonlijk getuigenis van geloof kunnen geven. 
 c.  Wil je deze stap van gehoorzaamheid zetten? 

 1.  laat een oudste weten dat je gedoopt wil worden; 
 2.  een afspraak wordt gemaakt voor een informeel gesprek over de doop. 
 3.  er is de mogelijkheid voor een vier-avonden studie over de doop; 
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 4.  jouw voornemen om je te laten dopen wordt schriftelijk en als mededeling tijdens 
 de dienst gecommuniceerd aan de leden van de Gemeente; 

 5.  de oudsten en diakenen plannen in overleg met jou en eventueel andere kandidaten 
 een doopdienst. 

 d.  Een doopdienst wordt zo vaak gehouden als er kandidaten zijn. 
 e.  Aansluitend op een doopdienst verwachten wij dat dopelingen vanaf 16 jaar oud 

 toetreden als leden van de Gemeente, hoewel uitzonderingen na overleg mogelijk zijn. 
 2.  De Tafel van de Heer ter herdenking 

 a.  Ons standpunt t.o.v. de Tafel van de Heer wordt als volgt samengevat: 
 1.  een Bijbelse betekenis  : Jezus vraagt Zijn discipelen  het brood te eten en de wijn te 

 drinken “in gedachtenis van Hem” (Luk. 22:19; 1Kor. 11:45 & 35). Tijdens deze 
 herdenkingsdienst veranderen de elementen niet in het lichaam en bloed van 
 Christus, noch is het lichaam en bloed van Christus naast de brood en wijn 
 aanwezig. Het zijn tastbare symbolen die ons aanzetten om te herdenken. 

 2.  een Bijbelse bedoeling  : Jezus vraagt om Zijn plaatsvervangend lijden en sterven te 
 herdenken en vestigt tot slot de aandacht op de dag dat Hij terugkomt. (Mat. 26:29; 
 Mar. 14:25; Luk. 22:16 & 18) Deelname aan de Tafel maakt ons niet heiliger, maar 
 geeft ons een plechtig terugblik en hoopvol vooruitzicht. 

 3.  een Bijbelse gemeenschap  : Paulus waarschuwt tegen verdeeldheid (1Kor. 
 11:17-22) en roept allen op tot gemeenschap en deelname rondom de kruisdood 
 van Christus (v.23-26). Er is geen aanvaardbare ondergrens van heiligheid of 
 zondeloosheid om deel te nemen, maar wel een zelfonderzoek om het lichaam van 
 Christus te onderscheiden en herdenken. (v.27-33) Wij uiten met elkaar onze 
 dankbaarheid dat Jezus Christus ons door Zijn dood en opstanding vrede geeft en 
 waardig maakt. 

 b.  Wij kiezen om tijdens onze herdenking druivensap te gebruiken om niemand tot last te 
 zijn of in de verleiding te brengen. 

 c.  Wil je de Tafel van de Heer met ons vieren? 
 1.  De Tafel van de Heer is toegankelijk voor hen die een persoonlijke relatie met Jezus 

 Christus hebben en leven in gemeenschap met Hem: 
 a.  wij stellen de viering open voor gelovigen die geen leden van de EBG zijn; 
 b.  de eerste keer dat iemand meedoet, vragen wij dat je kort getuigenis geeft van 

 persoonlijk geloof in Jezus Christus. Daar is tijdens de dienst gelegenheid voor. 
 2.  Paulus leert in 1 Korintiërs 11:28 om jezelf te onderzoeken voordat je meedoet. 
 3.  Iemand die aanhoudend zondigt zal door de oudste(n) liefdevol gewaarschuwd 

 worden om zichzelf te onderzoeken. Deze waarschuwing is niet om uit te sluiten, 
 maar om de relatie in orde te maken en wél deel te nemen. (bv. Fil. 4:2) 

 d.  Wij vieren de Tafel van de Heer: 
 1.  in de regel aansluitend op de preek op de eerste zondag van elke maand; 
 2.  op Goede Vrijdag; 
 3.  zo dikwijls als de oudsten dit bepalen. Viering op andere momenten dan deze 

 worden vooraf aangekondigd zodat leden voorbereid naar de samenkomst komen. 
 DIENSTEN. 

 Artikel 6. 
 1.  Wij organiseren in de regel de volgende samenkomsten: een wekelijkse eredienst op 

 zondagochtend met kinderdienst en crèche opvang, een doordeweekse Bijbelstudie en 
 diverse maandelijkse samenkomsten voor mannen, vrouwen, jeugd en jong volwassenen; 
 bijvoorbeeld: de vrouwenstudie en koffieochtend, mannenontbijt en mannenavond, 
 jeugdgroep, JVgroep en nacht van groep acht. 
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 2.  De oudsten en diakenen organiseren samen met leden ook o.a.: familiediensten, 
 evangelisatiediensten, agapedagen, speciale diensten voor bijzondere gelegenheden, EBG 
 studiedagen en workshops. 

 3.  Omdat God een God van vrede en orde is, stellen wij de volgende leidraad voor onze 
 samenkomsten vast: wij hebben tijd van samenzang, Schriftlezing, collecte, eventueel 
 gelegenheid voor getuigenissen, gezamenlijk gebed in begrijpelijke taal en 
 Woordverkondiging in het Nederlands - eventueel via een tolk. 

 FINANCIEN. 

 Artikel 7. 
 1.  Het Gemeentewerk zal alleen door Christenen worden gefinancierd op vrijwillige basis. 
 2.  De EBG zal geen financiën verwerven door publieke acties of verzoeken. (In geval van 

 subsidies wordt er per keer beslist of dit aanvaardbaar is). 
 3.  De EBG zal niet in debet opereren, tenzij er bezittingen tegenover staan. 
 4.  Geldmiddelen van de Gemeente zullen aangewend worden voor: het huren of 

 onderhouden van gebouw(en) in eigendom, zendelingen, salarissen, evangelisatieacties en 
 -materiaal, clubs, sociale activiteiten van de Gemeente, en hulpbehoevenden. 

 5.  De diakenen bepalen waarvoor de financiën gebruikt worden volgens het door de leden 
 goedgekeurde begroting en in nauw overleg met de oudsten. 

 6.  De penningmeester verstrekt kwartaalverslagen aan de leden van de EBG. 
 7.  De werkgroep zending zal i.o.m. de oudsten een jaarlijks zendingsproject uitkiezen. Alle 

 collectes en speciale fondsenwervingen gaan gedurende de maand december naar het 
 gekozen project. Het zendingsteam mag i.o.m. de oudsten en diakenen een andere maand 
 kiezen dan december. 

 BESTUUR. 

 Artikel 8. 
 1.  Het bestuur van de EBG zal bestaan uit oudsten en diakenen, leden van de EBG. 
 2.  Het bestuur draagt zorg voor wettelijke handelingen en besluiten van de leden van de EBG. 

 VERANDERING REGLEMENT. 

 Artikel 9. 
 Dit reglement zal veranderd kunnen worden door de oudsten van de EBG door: 
 1.  een schriftelijk voorstel voor verandering met bijbelse onderbouwing en 

 beweegredenenen aan de leden voor te leggen; 
 2.  een avond te plannen om het voorstel bespreekbaar te maken; 
 3.  Een ledenvergadering te roepen volgens Artikel 9 van de Statuten, waar het voorstel met 

 een stemming van de leden mag worden aangenomen. 
 4.  Het reglement mag nooit in tegenspraak zijn met de Statuten, Artikel 3 van de Statuten, te 

 weten de grondslag en de geloofsbasis van de EBG, kan niet worden veranderd. 
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