Artikel I – Naam en Zetel
1.
2.
3.

De naam van de kerkelijke gemeente luidt: “CC Flevoland”, hierna aangeduid als “de
gemeente”.
Zij is gevestigd te Lelystad.
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van
artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar
Nederlands recht.

Artikel II – Missie & Visie
De door God gegeven visie aan Calvary Chapel Flevoland is dat de bewoners van Lelystad
en omgeving (zowel gelovigen als nog niet gelovigen), Gods glorie zien en ervaren door Zijn
lokale kerk.
Onze missie is discipelen van Jezus Christus maken (Mattheüs 28:18-20). Hen dopen in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen leren alles in acht te nemen wat
Christus geboden heeft.
Dit uit zich in de onderstaande vier hoofdactiviteiten:
1. De verlorenen zoeken en zalig maken - Lukas 19:10
a. Bij Calvary Chapel Flevoland zijn we doelbewust en actief bezig met het
maken van discipelen door het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden.
We doen dit door middel van onze samenkomsten, evenementen,
straatevangelisatie en één-op-één evangelisatie. Het is Gods wil dat niemand
verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Het is door de
genade van onze Heer en door geloof in Hem dat we gered zijn. Het is ons
verlangen dat anderen ook de mogelijkheid hebben om redding te ontvangen
door de persoon van Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis.
2. Het Woord van de waarheid recht snijden - 2 Timotheüs 2:15
a. We leggen bij Calvary Chapel Flevoland veel nadruk op het voorlezen en
verklaren van Gods Woord. We onderwijzen daarom de hele Bijbel,
hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers. We geloven dat de Heilige Geest
door het Woord in de harten van mensen werkt, ze heiligt en verandert naar
het evenbeeld van Jezus Christus. We willen niet alleen lezen uit de Bijbel,
maar begrijpen wat God in en door Zijn Woord heeft gezegd en het
vervolgens verklaren zodat Gods kinderen zullen groeien in hun persoonlijke
relatie met Hem.
3. Bidden zonder ophouden - 1 Thessalonicenzen 5:17
a. Gebed staat centraal in onze relatie met God en om deze reden is gebed
onderdeel van alles wat we doen bij Calvary Chapel Flevoland. We bidden
omdat God gebed heeft gegeven als een middel om door Zijn kinderen heen
Zijn heilsplan te vervullen op aarde. We bidden omdat Jezus Christus Hoofd
van de gemeente is en Hij Zijn gemeente bouwt. We bidden samen omdat de

Bijbel leert dat we samen horen te bidden (Mattheüs 6:9, Handelingen 2:42,
Jakobus 5:16).
4. De heiligen toerusten om God te dienen - Efeze 4:1-12
a. De Bijbel leert dat hoewel we veel zijn, we één lichaam zijn. We zijn als
geestelijke familie Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen. Bij Calvary Chapel Flevoland geloven we in het toerusten van de
heiligen, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus. Zo komen we samen om getraind te worden volgens de Bijbel,
waarvan we geloven dat het dé gids is voor ons leven. Heel de Schrift is door
God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Artikel III – Geloofskenmerken
●
●

●

●

●

●

WIJ GELOVEN in de eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat
God alles geschapen heeft, alles staande houdt en over alles heerst.
WIJ GELOVEN dat de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe Testament het Woord
van God is, geheel geïnspireerd is door de Heilige Geest en is de onfeilbare regel van
geloof en praktijk.
WIJ GELOVEN in God de Vader, de oneindig persoonlijke Geest, volmaakt in
heiligheid, wijsheid, macht en liefde; dat Hij Zich genadevol bemoeid met de zaken
van mensen; dat Hij gebed hoort en verhoord; en dat Hij allen redt van de zonde en
de dood, die tot Hem komen door geloof in Jezus Christus.
WIJ GELOVEN in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, verwekt door de
Heilige Geest, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven hier op aarde, Zijn
wonderen, Zijn leer, Zijn vervangend en verzoenende dood, Zijn lichamelijke
opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn eeuwigdurende voorbede voor Zijn volk en Zijn
persoonlijk zichtbare wederkomst naar de aarde.
WIJ GELOVEN in de Heilige Geest, wie voortkwam van de Vader en de Zoon om de
wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en om te doen herboren,
heiligen en bekrachtigen tot dienstbetoon, allen die in Jezus Christus geloven. Wij
geloven dat de Heilige Geest in elke gelovige in Jezus Christus woont en dat Hij een
blijvende Helper, Leraar en Gids is. Wij geloven in de tegenwoordige bediening van
de Heilige Geest op aarde en in de uitoefening van alle Bijbelse gaven van de Geest
WIJ GELOVEN dat alle mensen van natuur en door keuze zondig zijn. Derhalve zijn
alle mensen veroordeeld. Wij geloven dat God mensen vergeeft van zonde en dat Hij
door de Heilige Geest de mens doet herboren worden wanneer deze zich bekeren
van zonde en Jezus Christus als hun Verlosser en Heer belijden. Wij geloven dat
Jezus de oprecht zoekende gelovige doopt met de Heilige Geest waardoor deze in
staat gesteld wordt tot dienstbetoon.

●

●

●

●

WIJ GELOVEN in de universele (wereldomvattend) kerk die het levend geestelijk
Lichaam van Christus is, waarvan Christus het hoofd van het Lichaam is, en dat alle
wedergeboren Christenen lid zijn van het Lichaam.
WIJ GELOVEN dat de Heere Jezus Christus twee verordeningen heeft gegeven aan
de Kerk: 1) de waterdoop, en 2) het Heilig Avondmaal. De doop geschiedt door
onderdompeling op belijdenis van het persoonlijk geloof. Wij geloven dat het Heilig
Avondmaal bestemd is voor alle gelovigen.
WIJ GELOVEN in het opleggen van handen voor de doop van de Heilige Geest, voor
de aanstelling van voorgangers, oudsten en diakens, en voor het ontvangen van de
gave van genezing van de Heilige Geest.
WIJ GELOVEN in de persoonlijk, zichtbare wederkomst van Christus op aarde en de
vestiging van Zijn Koninkrijk, in de opstanding van het lichaam, het laatste oordeel,
de eeuwige zegen van de gerechtvaardigde en het eeuwige lijden van de goddeloze.

Artikel IV – Samenkomsten & Activiteiten
1. Eredienst - Iedere zondag komen we samen om God de Vader en Zijn Zoon, Jezus
Christus te eren en te aanbidden in geest en waarheid. Wij doen dit door, onder
begeleiding van aanbiddingsliederen tot en over God te zingen. Daarnaast bidden
wij tot God en verklaren we het Woord van God op een directe, begrijpelijke,
relevante en praktische wijze, boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers
voor vers. Wij houden momenteel één kerkdienst inclusief zondagsschool voor
kinderen in de basisschoolleeftijd en crèche.
2. Bijbelstudie - Op de woensdagavonden worden openbare samenkomsten gehouden
waarin de nadruk ligt op diepgaande en interactieve Bijbelstudie. De kennis die
opgedaan wordt d.m.v. deze Bijbelstudies helpt de heiligen in hun relatie met de
Heere met als gevolg om productieve burgers te zijn in onze samenleving. Het
gevolg is dat relaties worden versterkt. Onze leden worden meer effectieve ouders,
werkgevers, werknemers, leerlingen, klasgenoten, buren, enz.
3. Vrouwen - Elke 1e zaterdag van de maand komen de vrouwen samen om elkaar op
te bouwen in het geloof en om relaties aan te moedigen met als doel discipelschap,
gebed en verantwoording tot eer van God. Ook worden er speciale vrouwen retraites
georganiseerd waarin de vrouwen een weekend weg gaan met het doel om vanuit
de Bijbel geestelijk toegerust, bemoedigd en gesterkt te worden in het christelijke
vrouw zijn.
4. Website - De website www.ccflevoland.nl fungeert als een online hub voor
gelovigen en niet gelovigen die op zoek zijn naar antwoorden op vragen gerelateerd
aan het christendom, Bijbelstudies, leesplannen en andere middelen die hun wandel
en geloof in de Heere Jezus Christus versterken;
5. In de toekomst zullen wij onze werkzaamheden uitbreiden met het volgende:
a. cursussen geven over o.a. het huwelijk, ouderschap, leren omgaan met
financiën, leiderschap, Bijbels onderwijs e.d.;
b. discipelen uitzenden naar andere plaatsen in-en buiten Nederland;
c. evangelisatie/voorlichting campagnes (o.a. bij scholen, politie, gemeentelijke
instellingen);

d. ontwikkelen van gratis inductieve Bijbelstudie Gidsen

Artikel VI – Werving van geld
1. Wij kennen één manier van het werven van geld wat geschiedt op vrijwillige basis,
echter wel conform de richtlijn welke de Bijbel ons voordraagt in 2 Korinthe 9:6-8.
De geldstroom die wij kennen is giften via overboeking en de collecte tijdens de
zondagsdienst;
2. Bovendien bidden wij voor Gods voorzienigheid in-en voor alle benodigdheden,
waaronder ook geld.

Artikel VII – Beheer van het vermogen
1. De financiën valt onder het beheer van de Penningmeester van de gemeente.
Momenteel heeft de gemeente één bankrekening (betaalrekening). Alle uitgaven
boven vijftig euro’s worden in overleg gedaan met het bestuur, welke bestaat uit de
voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Alle giften welke binnenkomen worden geregistreerd.
3. Alle inkomsten en uitgaven worden gedekt door nota’s. De jaarrekening wordt
jaarlijks door een erkende accountant opgesteld en ter beschikking gesteld aan de
Belastingdienst.

Artikel VIII – Besteding van het vermogen
1. De besteding van het vermogen is zuiver en alleen ter bevordering van de algehele
doelstelling van de gemeente.
2. De huidige besteding bestaat uit:
a. operationele kosten
i.
Huurkosten locatie
ii.
Domeinnaam en hosting website
iii.
CCLI licentie voor aanbidding
b. liefdadigheid
c. evangelisatie

