
 

Beleidsplan CC Flevoland
“En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de 
gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene 
uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. ” 

Kolossenzen 1:8



Artikel I – Naam en Zetel 

A. De naam van de kerkelijke gemeente luidt: “CC Flevoland”, hierna aangeduid als “de gemeente”. 
B. Zij is gevestigd te Lelystad. 
C. 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 – Doel 

Het doel van de gemeente is: 

We zijn een gemeente van Jezus Christus in Lelystad met de missie om toegewijde discipelen van 
Jezus Christus te maken door de verkonding van Zijn evangelie. Hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en lerend altijd te doen wat Hij gezegd heeft. 

Artikel III – Geloofskenmerken 

God
Wij geloven en onderwijzen dat er maar één God is en dat het de God van de Bijbel is [1]. Wij geloven 
en onderwijzen dat God de Schepper is van alles [2]. Wij geloven en onderwijzen dat God Eén is Die 
Zichzelf uit in drie aparte Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest [3]. Wij 
geloven en onderwijzen dat God Zichzelf geopenbaard heeft door Zijn schepping [4], Zijn Woord (de 
Bijbel) [5] en door Zijn Zoon Jezus Christus [6] en persoonlijk gekend kan en wilt worden [7]. 

[1] Deuteronomium 4:35, 39, 6:4, 32:9, 1 Koningen 8:60, Nehemia 9:6, Johannes 17:3, 1 Timotheüs 2:5 | 
[2] Genesis 1-2, Psalm 33:6, Jeremia 10:12 Openbaring 4:11 [3] Deuteronomium 6:4, Johannes 1:4, 
14, Handelingen 5:3-4, Romeinen 1:7, Hebreeën 1:8-12,  1 Petrus 1:2, | [4] Psalm 8:4, 19:2-6, Romeinen 
1:18-20 | [5] Johannes 5:39, 1 Timotheüs 3:14-15, 2 Timotheüs 3:15-17, Hebreeën 1:1 [6] Johannes 1:1, 
14, 18, 2 Korinthe 4:4 Kolossenzen, 1:15 Hebreeën 1:1, 3 [7] Jeremia 9:23-24 

God de Zoon
Wij geloven en onderwijzen dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon, gedreven door liefde in 
overeenstemming met de wil van de Vader, menselijk vlees heeft aangenomen [1]. Hij is verwekt door 
het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest [2] en werd geboren uit een maagd overeenkomstig 
de Schriften [3]. Jezus Christus, Die volledig God en volledig mens was [4], leefde zonder zonde [5] en 
gaf Zijn lichaam en bloed en stierf onschuldig en vrijwillig aan het kruis om zondaars die geloven in 
Hem voor de vergeving van zonde te verzoenen met God [6]. Hij stond drie dagen later zichtbaar en 
lichamelijk op uit de dood [7] en voer op naar de hemel, waar Hij aan de rechterhand van de Vader zit 
[8]. Wij geloven en onderwijzen dat Jezus het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Kerk [9]. Jezus is de 
enige Middelaar tussen God en mensen en de enige Weg tot verzoening met God [10] en zal in macht 
en heerlijkheid naar de aarde terugkeren om Zijn verlossende missie te volbrengen [11]. 

[1] Johannes 1:14, Filippenzen 2:5-8, 1 Johannes 1:1, 4:2-3 | [2] Mattheüs 1:18, Lukas 1:35 | [3] Jesaja 
7:14, Mattheüs 1:18-25 | [4] Johannes 1:1-14, 17:5, 1 Timotheüs 2:5, 3:16, Hebreeën 1:8-12 | [5] Jesaja 
53:9, Johannes 8:46, 19:4, 2 Korinthe 5:21, Hebreeën 4:15, 1 Petrus 1:18-19, 2:22-23, 1 Johannes 3:5 | [6] 
Jesaja 53:12, Johannes 10:11, 17-18, 19:4, Romeinen 3:25, 2 Korinthe 5:18, Kolossenzen 1:20, 1 Johannes 
2:2 | [7] Mattheüs 12:40, 16:21, Lukas 9:22, 24:6-7, 1 Korinthe 15:4 | [8] Lukas 22:69, Markus 14:62, 
Handelingen 1:9, Romeinen 8:34, Kolossenzen 3:1, Hebreeën 12:2, 1 Petrus 3:22 | [9] 1 Korinthe 11:3, 
Efeze 1:22, 5:23 | [10] Johannes 14:6, Handelingen 4:12, 1 Timotheüs 2:5 | [11] Mattheüs 16:27, 24:30, 
Lukas 21:27, Handelingen 1:11 
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De Bijbel, het Woord van God
Wij geloven en onderwijzen dat de Heilige Geest een Persoon is en in alles wat Hij doet, Hij de Heere 
Jezus Christus verheerlijkt [1]. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij trekt de 
verlorenen tot berouw en geloof in Jezus Christus [2], en bij redding schenkt Hij nieuw geestelijk leven 
aan de gelovige, waardoor die persoon wedergeboren wordt [3], in een persoonlijke relatie met God 
wordt gebracht en in het Lichaam van Christus wordt gedoopt [4]. De Heilige Geest heiligt, verzegelt, 
vult, leidt, vermaand, troost, rust toe, bekrachtigt, woont permanent in de wedergeboren discipel [5] 
en schenkt geestelijke gaven aan de gelovige ter opbouw van de gemeente en voor een heilig leven 
tot dienstbetoon aan Jezus Christus [6]. 

[1] Johannes 16:14 | [2] Johannes 16:8 | [3] Johannes 3:3-8, 6:63, 2 Korinthe 3:6, Galaten 6:8 | [4] 1 
Korinthe 12:13 | [5] 1 Korinthe 6:11, 2 Thessalonicenzen 2:13, 1 Petrus 1:2 | [6] Romeinen 12:4-8, 1 
Korinthe 12-14 

God de Heilige Geest
Wij geloven en onderwijzen dat de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament het volledige 
verslag zijn van Gods openbaring aan de mensheid en dat de Bijbel Gods geïnspireerde en 
toereikende Woord is. Wij verwerpen daarom elke vorm van doctrine en/of geestelijke manifestatie die 
geheel is gebaseerd op ervaring en tegen het Woord en de natuur van God ingaat. Met geïnspireerd 
bedoelen wij dat de Bijbel door God Zelf is ingegeven, maar Hij via menselijke schrijvers door hun 
eigen stijlen en persoonlijkheden werkte. Met toereikend bedoelen we dat God een wedergeboren 
discipel van Jezus alles in de Bijbel heeft gegeven wat nodig is om te begrijpen Wie God is, wie wij 
zijn, hoe God in het verleden heeft gehandeld, wat Hij nu aan het doen is, wat Hij nog gaat doen en 
wat Hij van ons wilt. 

We onderwijzen daarom de hele Bijbel, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers. De Heilige Geest 
werkt door het Woord in de harten van mensen om ze te heiligen en veranderen 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. 

Psalm 1, 33:4, 119, Jesaja 55:10-11, Mattheüs 4:4, Johannes 17:17, Kolossenzen 3:16, 2 Timotheüs 
3:16-17, Hebreeën 4:12, Jakobus 1:22, 2 Petrus 1:21 

De mens
Wij geloven en onderwijzen dat God de mensheid – man (Adam) en vrouw (Eva) – heeft geschapen 
naar Zijn Eigen beeld en gelijkenis, vrij van zonde, om Zichzelf te verheerlijken en van Zijn 
gemeenschap te genieten [1]. Verleid door satan, maar in het soevereine plan van God, koos de mens 
er vrijwillig voor om God ongehoorzaam te zijn en zonde, dood en veroordeling over de hele mensheid 
te brengen [2]. Wij geloven en onderwijzen dat alle mensen hebben gezondigd, de heerlijkheid van 
God missen, dood zijn in hun zonden en overtredingen en in de macht zijn van de satan [3]. Wij 
geloven en onderwijzen dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen zonden [4]. Om deze 
reden hebben alle mensen wanhopig een Redder en Verlosser in de Persoon Jezus Christus nodig 
om verzoend te worden met God en Zijn toorn te doen wijken van hen [5]. Dit kan alleen door de 
wedergeboorte, door geloof voor de vergeving van zonde, uit genade, in Jezus Christus. Wanneer 
iemand zich bekeert van zijn/haar zonden en Jezus Christus accepteert als zijn/haar Verlosser en 
Heere, gelovende dat Hij redt, is diegene onmiddellijk opnieuw geboren en verzegeld met de Heilige 
Geest [6]. Alle zonden zijn hem/haar vergeven en hij/zij wordt een nieuwe schepping, een kind van 
God [7]. 
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[1] Genesis 1:26-31, 2:7, 21-22, 5:1, 9:6, Prediker 7:29 | [2] Genesis 3, Romeinen 5:12 | [3] Romeinen 
3:9-18, 23, Kolossenzen 2:13, Efeze 2:1-3 | [4] Johannes 3:19-21, 15:22 | [5] Johannes 3:36, Handelingen 
4:12, Romeinen 5:1-11 | [6] Johannes 3:3-8, 3:16-17, Romeinen 3:23-24, 10:13, 2 Korinthe 1:21-22, Efeze 
1:7, 13-14, 2:8-9, 1 Johannes 2:12 | [7] Romeinen 6:1-4, 2 Korinthe 5:17, Galaten 2:20 

De Kerk
Wij geloven en onderwijzen dat wanneer een persoon reddend geloof heeft in Jezus als Heer en 
Verlosser, hij/zij deel wordt van het Lichaam van Christus, de universele Kerk, waarvan Jezus Christus 
het Hoofd is. [1] Wij geloven en onderwijzen dat een plaatselijke kerk onderworpen hoort te zijn aan 
het gezag van het Woord van God, onder leiding van de Heilige Geest en altijd ter verheerlijking van 
God. [2] Wij geloven en onderwijzen dat gelovigen samen horen te komen [3] om zich te wijden tot 
aanbidding van God in de vorm van gebed, studie en onderwijs van het Woord, gemeenschap, zang 
en de verordening van het Avondmaal [4], dienstbetoon aan de heiligen* [5], en het bereiken van de 
verloren wereld om discipelen van Jezus Christus te maken [6]. Overal waar Gods kinderen regelmatig 
samenkomen in gehoorzaamheid aan dit gebod, hoort dit te gebeuren onder de waakzame zorg van 
door God aangestelde en met de Heilige Geest vervulde mannelijke opzieners [7]. 

[1] 1 Korinthe 12:12-13, Efeze 1:22, 5:23 | [2] Mattheüs 5:13-16 Efeze 3:20-21, 2 Timotheüs 4:1-2 | [3] 
Hebreeën 10:25, | [4] Lukas 22:19-20, Handelingen 4:12, 13:1-3, 1 Korinthe 11:23-29, Efeze 5:19, 
Kolossenzen 3:16, 1 Thessalonicenzen 5:16-18, 1 Timotheüs 2:1-2 | [5] Efeze 4:11-15 | [6] Mattheüs 
28:19-20 | [7] 1 Timotheüs 2:11-15, 3:1-7, Titus 1:6-9 

* niet te verwarren met de leer van vijfvoudige bediening. Dit is niet wat we onderwijzen noch 
onderschrijven. 

De discipel
Wij geloven en onderwijzen dat elke discipel van Jezus Christus door de Geest hoort te wandelen en 
zich bezig hoort te houden met praktijken die geestelijke volwassenheid en een intiemere relatie met 
God stimuleren. Een discipel van Jezus groeit geestelijk wanneer ze zich wenden en beijveren tot het 
bestuderen van de Schrift, gebed en in gemeenschap met andere gelovigen leven. Discipelen van 
Jezus Christus dienen goddeloze invloeden en praktijken te ontvluchten die een met de Geest vervuld 
leven in de weg staan. Vanwege de grote opdracht van de Heere Jezus en de urgentie van het 
Evangelie, dienen discipelen van de Heere Jezus een leven te leiden dat God eert en werken om het 
Evangelie aan hun naasten en de naties te verkondigen. 

Mattheüs 28:19-20, Romeinen 12:1-2, Galaten 5:16, 22-25, Filippenzen 4:8, Kolossenzen 3:1-2, 1 
Thessalonicenzen 4:3-5, 1 Timotheüs 6:11, 2 Timotheüs 2:22, Hebreeën 10:24-25 1 Petrus 2:2-3, 2 Petrus 
1:5-8, 3:18 

* niet te verwarren met de leer van vijfvoudige bediening. Dit is niet wat we onderwijzen noch 
onderschrijven. 

De laatste dagen
Wij geloven en onderwijzen vol verwachting de glorieuze, zichtbare en persoonlijke terugkeer van de 
Heere Jezus Christus. Wij geloven en onderwijzen de lichamelijke opstanding van zowel de gelovigen 
als de verlorenen. De verlorenen (zij die Jezus’ offer van vergeving hebben afgewezen) zullen voor het 
oordeel worden opgewekt en eeuwige toorn in de hel ervaren. De gelovigen zullen tot eeuwige 
vreugde worden opgewekt in de nieuwe hemel en nieuwe aarde in de eeuwige tegenwoordigheid van 
God. 
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Mattheüs 24-25, Lukas 21:34-36, Johannes 14:1-3, Handelingen 1:10-11, 1 Korinthe 15, 
1 Thessalonicenzen 4:13-5:11, Titus 2:13, Hebreeën 9:28, Jakobus 5:7 2 Petrus 3:1-10, Openbaring 3:11, 
22:12 

Calvary Chapel Flevoland is een denominatieloze christelijke gemeenschap. Dit houdt in dat we ons 
niet identificeren met een stroming of aftakking binnen het christendom. Wij als Calvary Chapel 
hebben niks tegen denominaties of andere afscheidingen van de kerk. Echter hebben wij wel moeite 
met het teveel benadrukken van de verschillen in doctrine, die leiden tot scheidingen/scheuren in het 
lichaam van Christus in zijn breedste vorm. 

We zijn en blijven een gemeente van mensen en bekennen dat geen van de bovenstaande dingen in 
volmaaktheid worden gedaan. Daarom verlangen wij een gemeente te zijn waarin alles gedaan wordt 
in, uit en door de liefde, wetende dat indien wij iets zonder de liefde doen, het ons niets baat 
(Johannes 13:34-35; 1 Korinthe 13:1-3; 1 Petrus 4:8; 1 Johannes 4:7-8, 3:16). 

Artikel IV – 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. Op de woensdagavonden worden openbare samenkomsten gehouden waarin de nadruk ligt op 
diepgaande Bijbelstudie. De kennis die opgedaan wordt d.m.v. deze Bijbelstudies helpt de 
deelnemers in hun relatie met de Heere met als gevolg om productieve burgers te zijn in onze 
samenleving. Het gevolg is dat relaties, waaronder de huwelijken worden versterkt. Onze leden 
worden meer effectieve ouders, werkgevers, werknemers, leerlingen, klasgenoten, buren, enz. 

3. De website 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 versterkt; 

4. In de toekomst zullen wij onze werkzaamheden uitbreiden met het volgende: 
1. openbaren samenkomsten op de zondagen waarin er gezamenlijk gezongen wordt onder 

leiding van de zangleider, een Bijbelstudie gegeven wordt door de voorganger en er gebeden 
wordt voor degenen die behoefte hebben aan nazorg; 

2. cursussen geven over o.a. het huwelijk, ouderschap, leren omgaan met financiën, leiderschap, 
Bijbels onderwijs e.d.; 

3. discipelen uitzenden naar andere plaatsen in-en buiten Nederland; 
4. evangelisatie/voorlichting campagnes (o.a. bij scholen, politie, gemeentelijke instellingen); 
5. ontwikkelen van een gratis Bijbelstudie applicatie voor zowel desktop als mobiel. 

Artikel V – Werving van geld 

A. Wij kennen één manier van het werven van geld wat geschied 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; 

B. Bovendien bidden wij voor Gods voorzienigheid in-en voor alle benodigdheden, waaronder ook 
geld. 

Artikel VI – Beheer van het vermogen 

A. De financiën valt onder het beheer van de Penningmeester van de gemeente. Momenteel heeft de 
gemeente één bankrekening (betaalrekening). Alle uitgaven boven honderd euro’s worden in 
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overleg gedaan met het bestuur, welke bestaat uit de voorzitter (Juënney Holder), secretaris 
(Delano Kort), penningmeester (Sergio Fiorenza) en twee algemene bestuursleden. 

B. Alle giften welke binnenkomen worden geregistreerd.  
C. 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 VII – Besteding van het vermogen 

A. De besteding van het vermogen is zuiver en alleen ter bevordering van de algehele doelstelling van 
de gemeente. 

B. De huidige besteding bestaat uit: 
A. operationele kosten 
B. training en cursusmateriaal 
C. liefdadigheid 
D. evangelisatie
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