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WAT GLO DIE BAPTISTE KERKE OOR... 

 

 God – Ons glo dat die HERE ons God is die een en enige lewende en 

ware God.  Sy bestaan is in en uit Homself.  Hy is oneindig in Sy wese en 

volmaaktheid.   

 Die essensie van Sy wese kan deur geeneen behalwe Homself verstaan 

 word nie.  God is uiters suiwer Gees, onsigbaar, sonder liggaam, dele of 

 hartstog.  Hy alleen is onsterflik en bly in lig wat vir die mens ontoeganklik 

 is. 

 Hy is soewerein, onveranderlik, oneindig groot, ewig, onbegryplik, almagtig,  en 

 in alle opsigte oneindig, algeheel heilig, wys, vry en absoluut.  Hy bewerk 

 alles na die raad van Sy eie onveranderlike en mees regverdige wil, tot Sy eie 

 verheerliking.  Hy is uiters liefdevol, genadig, barmhartig, lankmoedig, en 

 oorvloedig in goedertierenheid en trou.  Hy vergewe ongeregtigheid, oortreding 

 en sonde, en beloon die wat Hom soek.  By dit alles is Hy uiters regverdig en 

 vreeslik in Sy oordele.  Hy haat sonde en sal geensins die skuldige 

 kwytskeld  nie. 

 In hierdie Goddelike wese bestaan daar Drie Persone – Die Vader, Seun 

 en Heilige Gees, wie van een wesenlikheid, krag en ewigheid is.    Elke 

 Persoon besit die gehele Goddelike wese, maar die wese bly onverdeeld. 

 Jesus – Ons glo dat Jesus Christus die Seun van God is.  Hy is die Tweede 

Persoon in die Heilige Drie – Eenheid en   is self ook God.   Hy bestaan van 

alle ewigheid af en het ten volle mens geword sonder om Sy Goddelikheid prys 

te gee.  In Sy wandel op aarde het Hy `n sondelose lewe geleef, gesterf aan 

`n kruis op Golgota namens elkeen wat in Hom glo, na drie dae liggaamlik 

opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel, gaan sit aan die 

regterhand van God die Vader vanwaar Hy Soewerein regeer en vanwaar 

ons Hom weer verwag om Sy verloste kerk te kom haal. 

 

 Die Heilige Gees – Ons glo dat die Heilige Gees `n Persoon is.  Deur 

die Heilige Gees is God teenwoordig in die lewe van Sy kinders.  Ons 

glo dat slegs wedergebore persone oor die Heilige Gees beskik.  Deur 

die Bybel rus die Heilige Gees die gelowiges toe vir hulle dienswerk op 

aarde, en sodoende verheerlik Hy die HERE Jesus Christus. 
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 Bybel – Ons glo dat die 39 boeke van die Ou – Testament sowel as die 

27 boeke van die Nuwe – Testament die geinspireërde Woord van God self 

is.  D.w.s ons glo die Bybel is afkomstig vanuit die mond van God en 

daarom is die Bybel die enigste, algenoegsame, sekere en onfeilbare 

maatstaf of standaard vir ons lewe. 

 

 Prediking –  Ons glo dat prediking die verduideliking en uitleg van die 

Bybel moet behels, op so `n manier dat die kinders van die HERE dit 

kan verstaan en uitlewe.  

 Prediking vir ons behels dus meer as net `n boodskap bring.  Die Bybel 

 moet eenvoudiglik vers vir vers verduidelik en toegepas word sodat die 

 wat daarna luister kan groei tot geestelike volwassenheid in die HERE 

 Jesus Christus.  Die prediking van die Bybel staan sentraal in ons 

 erediens en die meeste tyd word hieraan verleen. 

 Aanbidding– Ons glo dat ware aanbidding Bybelgefundeerd, 

Christusgefokus en Godgesentreerd moet wees.  Ons beskou die erediens 

in sy totaliteit, elke faset daarvan, ( en nie net die sang nie )  as 

aanbidding.  Vir aanbidding om aanvaarbaar te wees voor God, moet 

elke faset daarvan Bybels gemotiveer kan word.  D.w.s:  Bid die 

Bybel, sing die Bybel en preek die Bybel!  Daarom is ons eredienste 

ernstig en verrykend van aard, sowel as die hoogtepunt van ons week se 

aanbidding. 

 

 Die Gemeente en lidmaatskap – Ons glo dat die gemeente 

die liggaam van Jesus Christus hier op aarde is. `n Liggaam wat Hy met Sy 

eie bloed gekoop het en waarvan Hyself die Hoof en gesag is.  Daarom 

word weergeboorte en bekering as vereiste vir lidmaatskap gestel.  

Alvorens iemand lidmaat van die gemeente kan word, moet `n persoon 

sy persoonlike geloof in Christus bely en sy lewe ( werke ) moet hiervan 

getuig. 

 Ons beskou die gemeente as `n outonome liggaam.  Jesus Christus as 

 Hoof, regeer die gemeente deur Sy Woord en Gees.  Die doel van die 

 gemeente is die verheerliking van God.  Hierdie doel word bereik deur 

 die uitdra van die evangelie tot redding van verlorenes, en die opbou van 

 die gelowiges. 
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 Musiek in die erediens – Die inhoud van liedere wat gesing word is vir 

ons veel belangriker as die melodie.  Aangesien God waarheid is, moet 

Hy met waarheid vereer word en daarom word groot moeite gedoen 

om te verseker dat die woorde van elke lied waarlik Bybels is.  Ons 

verkies liedere met diep Bybelse betekenis en is nie ten gunste van die oor 

en oor sing van oppervlakkige een – vers – liedere nie.  Samesang 

geskied gevoel vol vanuit opregte blydskap, dankbaarheid en lof. 

 

 Die doop – Ons glo in die doop van gelowiges deur middel 

van enkelvoudige onderdompeling in die Naam vandie Vader, Seun en Heilige 

Gees.  Die doop is `n teken en seël van die dopeling se eenwording met 

Christus in Sy dood, begrafnis en opstanding, en ook van sy kwytskelding 

van sonde.  Daarom word die doop slegs aanbekeerdes bedien en is 

geloof in Christus `n voorvereiste in hierdie verband. 

 

 Die Huwelik – Ons glo dat die huwelik `n onverbreekbare, Godgegewe 

instelling is wat bestaan uit `n heteroseksuele verhouding tussen `n 

natuurlike man en `n natuurlike vrou.  Ons glo dat die huweliksband 

tussen `n gelowige en ongelowige ongeoorloof is volgens die Bybel.  Dit 

moet gesluit word binne die bepalings van die wet, in sover die wet nie 

strydig met die Bybel is nie. Homoseksuele verhoudings 

is onaanvaarbaar en `n gruwel in die oë van die HERE. 

 


