REGLEMENT VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE “DE BRUG” TE JOURE.
1. Leden van de gemeente.
a. Leden van de gemeente kunnen zijn allen die Jezus Christus hebben aanvaard als hun
persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en dit in het openbaar in de gemeente hebben
beleden en zijn gedoopt.
b. Verder kunnen lid zijn zij, die met attestatie binnenkomen uit andere gemeenten en in
hun handel en wandel Gods Woord alzo erkennen.
c. Kinderen van gelovige ouders hebben het voorrecht door geboorte de Here heilig te
zijn, (1 Kor. 7: 14). Aan dit feit hoeft geen sacrale handeling te worden toegevoegd.
Het brengt echter ten volle met zich mee, dat de ouders hen moeten opvoeden in tucht
(christelijke norm) en terechtwijzing (christelijke lering) des Heren (Efeze 6:4).
De Here Jezus Christus belooft de kinderen van Zijn volk Israël (Exodus 19: 6) het
Koninkrijk Gods; op grond van 1 Petrus 2: 9 mogen ook gelovige ouders zich met de
belofte Gods gezegend weten in Christus. Daarom is naast de ouders ook aan de
opzieners der gemeente het onderricht van deze kinderen toevertrouwd.
d. Toe te voegen nieuw lid:
Voor gedoopte kinderen geldt als toelatingseis tot het lidmaatschap der gemeente
hetgeen gesteld is onder 1a.
2. Doop en Avondmaal.
a. Doop en avondmaal zullen worden bediend in gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus, die
deze inzettingen aan Zijn Gemeente heeft gegeven. Beide zijn symbolische handelingen, waarmee
uitdrukking wordt gegeven aan een geestelijke werkelijkheid.
b. Het Avondmaal is een gedachtenis aan het lijden en sterven van Christus, die aan allen, die in
Hem geloven volkomen vergeving van zonden betuigt op grond van Zijn enige en volmaakte offer.
De gemeente betuigt hiermee haar eenheid met het Hoofd en met elkander, zowel plaatselijk als
wereldwijd, en is gehouden om dit te doen totdat Hij wederkomt. Deelname staat open voor de
leden van de gemeente en allen die kunnen getuigen, dat zij Jezus Christus kennen als hun
persoonlijke Heiland en Heer.
c. De Doop is een teken van de afwassing der zonden door het volbrachte werk van Christus.
Door de doop vereenzelvigen wij ons met Christus (gestorven, begraven en opgestaan). De doop is
een verkondiging jegens de machten der zonde, dat hun bevoegdheid over ons gebroken is.
De doop is een bede van een goed geweten tot God, een leven waar Zijn zegen op rust.
Sommige gelovigen zijn tegen het dopen van kinderen, omdat zij de mening zijn toegedaan, dat
hiervoor bekering en geloof nodig zijn. Anderen menen zich op Bijbelse gronden te moeten uitspreken
vóór kinderdoop. Omdat de Bijbel onzes inziens hierover niet echt duidelijk is, zijn beide
mogelijkheden opengelaten in onze gemeente.
3. Plichten van de leden.
a. Naast de rechten, die de leden genieten, zijn er ook plichten.
Zo wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij trouw is aan de zaak, die de gemeente dient, zoals die is
uiteengezet in artikel 3 der statuten. Ook wordt van hem/haar verwacht, dat hij/zij de activiteiten van de
gemeente ondersteunt door geregeld gebed en gaven, en dat de samenkomsten van de gemeente
trouw worden bijgewoond overeenkomstig Hebr. 10 : 24-25, "En laten wij op elkander acht geven om
elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken". Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet
verzuimen.
b. Wij mogen van elkaar verwachten, dat wij in ons dagelijks leven en gedrag van harte gehoorzamen
aan alle geestelijke en ethische onderwijzing, zoals die zó duidelijk in Gods Woord zijn vastgelegd, dat
deze geen verdere toelichting behoeven. Daarop moeten wij elkander ook kunnen aanspreken.
c. Van ieder lid van de gemeente wordt verwacht naar vermogen bij te dragen in de kosten dezer
gemeente tot instandhouding van het werk en de gebouwen.

4. Gedrag van de leden.
a. Gezien de toenemende verwereldlijking, ook onder belijdende Christenen, is het noodzakelijk, dat de
gemeente alle leden wijst op het duidelijk onderricht van Gods Woord aangaande werelds vermaak of
verbintenissen met ongelovigen. Hiertoe verwijzen wij naar de volgende schriftgedeelten uit de
Korinthebrieven, hoewel er nog vele andere zijn;
1 Kor. 6 : 14 (geen ongelijk juk met ongelovigen);
2 Kor. 6 : 16 - 17 ( geen gemeenschap met de afgoden);
2 Kor. 6 : 19 - 21 (uw lichaam een tempel).
Hoewel we het gevaar van wetticisme voluit erkennen, stellen we toch als richtsnoer voor, dat de
volgende praktijken en gewoonten in het bijzonder schade toebrengen aan de Christen en zijn
getuigenis:
Zich overgeven aan verdorven, sensuele of anderszins nutteloze films, toneel, televisie,
radio of boeken ;
Misbruik van sterke drank, van tabak en van bedwelmende drugs;
Blijvend betrokken zijn bij allerlei zonden, zoals die zijn uiteengezet in Gal. 5: 19-21,
zoals haat, veten, twist, afgunst, tweedracht, drift e.d.;
Occulte activiteiten en deelnemen aan groepstherapieën, waarbij het persoonlijke geweten
wordt uitgeschakeld. Het criterium voor het kind van God behoort in al deze zaken Rom. 12: 1-2
te zijn.
b. Rentmeesterschap.
Overeenkomstig het gestelde in Maleachi 3: 8-11 geloven wij, dat geven naargelang men verdient
duidelijk in het Woord van God onderwezen wordt. De leden worden ertoe aangespoord een vaste
afspraak met God te maken en systematisch een deel van hun inkomsten af te zonderen in de mate,
waarin zij geloven, dat God van hen verwacht, overeenkomstig het principe dat vastgelegd is in 1 Kor.
16: 2.
Als rentmeesters van onze tijd en middelen, en als behoeders van het welzijn van onze broeder,
behoren wij alle praktijken te vermijden, die een nutteloos beslag leggen op onze tijd en ons geld. Dit
geldt ook voor een onmatige toewijding aan op zichzelf onschadelijke hobby’s en sport.
c. Gaven en talenten in de gemeente.
Een gemeente is niet een zaak waar de voorganger alleen voor staat, en zij is ook niet beperkt tot de `
kerkenraad en anderen, die in de gemeente leiding geven. De gemeente is bij uitstek de plaats, waar
alle leden kunnen functioneren tot eer van God, tot opbouw van elkaar en tot ontwikkeling van
zichzelf.
Op de leiding van de gemeente rust de delicate taak van het handhaven van een Bijbels evenwicht
tussen de "vrijheid van de geest" en de orde in de gemeente. Zij is zich hierbij bewust, dat het
accentueren of verabsoluteren van een bepaalde geestesgave evenzeer schade kan doen aan
haar getuigenis als het negeren van zulke gaven. Het is derhalve noodzakelijk, dat de
hoofdstukken 12, 13 en 14 van 1 Kor. duidelijk worden uitgelegd en als grondslag van het beleid zullen
dienen. Het bezitten en gebruiken van eventuele geestesgaven mag voorts geen enkele reden zijn tot
verheffing van zichzelf of tot het heersen over anderen, die zulke gaven niet bezitten; dit zou een
volstrekt verkeerd gebruik van deze gaven betekenen.
Overigens moet worden bedacht, dat ook geheiligde en aan God toegewijde natuurlijke gaven,
zoals onderwijs, besturen, welsprekendheid, vakmanschap en gefortuneerdheid moeten dienen tot
welzijn van allen en geenszins een oorzaak zijn voor positie of macht.
d. De plaats van de vrouw in de gemeente.
Het functioneren van de vrouw in de gemeente is tegenwoordig een belangrijk punt, vandaar dat
hieraan een afzonderlijk artikel is gewijd. Allereerst gelden voor de vrouw dezelfde eisen van
lidmaatschap als voor de man, zie art. 2 en 3 van de statuten, met dien verstande, dat de primaire
taak van de gehuwde vrouw ligt binnen haar gezin.
In de eredienst dienen de vrouwen zich rustig en ingetogen te gedragen, overeenkomstig het bepaalde
in 1 Kor. 11: 3-15, 1 Kor. 14: 34-36; 1 Tim. 2: 9-15 en 1 Petr. 3: 1-6. Het is goed dat de mannen
hierbij nauwkeurig letten op datgene wat de aansluitende tekstgedeelten over hun functioneren te
zeggen hebben!

Vrouwen kunnen dus, evenals mannen, actief bij de eredienst betrokken zijn, bijvoorbeeld in het geven
van een getuigenis, het optreden in koor en muziek, het begroeten van nieuwe leden en in de
gebeden. Dit houdt tevens in, dat de eindverantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente berust bij
de mannenbroeders, die samen de kerkenraad der gemeente vormen. Vrouwen kunnen qualitate
qua geen voorganger/ouderlinge zijn en dus evenmin die handelingen verrichten, die uitsluitend aan
dezen zijn toevertrouwd. Zo is de woordbediening een dienst, die aan de mannen voorbehouden is,
evenals de bevestiging van nieuwe "ambtsdragers", het uitoefenen van tucht en de bediening van
Doop en Avondmaal.
Overigens staan alle andere functies in de gemeente open voor zowel broeders als zusters, die
aan de geestelijke en professionele vereisten voldoen. Zij kunnen pastoraal werker zijn en eveneens
onderwijs geven overal waar dit niet gepaard gaat met gezag, dat alleen de ouderlingen toevalt. Een
vrouw kan dus werk doen, dat als regel door vrouwen wordt gedaan, zoals jeugdwerk en
vrouwenkringen leiden, en voorts naast de man in alle overig werk betrokken zijn, zoals koor,
pastorale zorg, zending, evangelisatie, hulpverlening en administratie.
5. Leiding in de gemeente.
a
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De gemeente wordt geleid door een kerkenraad, die bestaat uit voorganger, ouderlingen,
diakenen en anderen, die tot leiding geven in de gemeente geroepen zijn.
Zowel in geestelijk opzicht als huishoudelijk dient te worden voorzien in deze leiding,
waartoe ook de gave van het besturen dient. Als team functioneren deze gaven van
besturen, herder en leraar en diaconia onder de term "kerkenraad". De afzonderlijke
functies zullen hierna worden uiteengezet.
De kerkenraad wordt door de leden van de gemeente gekozen en zal naar gelang
de grootte van de gemeente, qua aantal zijn. De kerkenraad zal onderling de functies
verdelen. Verder zal er een voorzitter en een secretaris uit de kerkenraad worden gekozen.
De voorgangers of ouderlingen vormen geen bijzondere hiërarchie of kaste,
waarbij zij als "geestelijken" zouden staan tegenover de "leken". Het algemeen
priesterschap der gelovigen wordt hierdoor niet aangetast, immers de gemeente
kent geen andere "heer" dan de Here Jezus Christus.
Voorganger en ouderlingen en diakenen kunnen, in overeenstemming met het
gestelde in de brieven aan Timotheus en Titus, alleen mannen zijn, die de leeftijd
van 25 jaar bereikt hebben. Alle overige functies kunnen worden vervuld door ieder, die
tenminste 21 jaar is en één jaar lid van de gemeente is en die overigens voldoet aan de
geestelijke en professionele kwaliteiten, die voor het vervullen van die functie zijn vereist.
Alle leden van de gemeente zijn aan de voorganger, ouderlingen en diakenen, die
hen in de Heer leiden, alle erkentenis, gehoorzaamheid en achting schuldig.
De leden van de kerkenraad treden volgens een tevoren opgesteld rooster af. Ze
worden voor drie jaar gekozen en zijn daarna éénmaal herkiesbaar. Na het aftreden
geldt, behoudens bijzondere omstandigheden, een rustperiode van twee jaar.
Indien, naar het oordeel van de kerkenraad, daartoe aanleiding bestaat, kan de
zittingsduur worden verlengd.
Daar God een God van orde is, moet de gemeente in haar getuigenis van de Bijbelse
waarheid ook de Goddelijke orde volkomen en zuiver openbaren.
Daartoe geeft God de Heilige Geest, de geestelijke gaven van voorganger, ouderling en
diaken. Deze bedieningen zijn nodig voor het goed functioneren van de gemeente en
voor de ontwikkeling van haar geestelijk leven.
Tot de verantwoordelijkheden van de kerkenraad der gemeente behoren:
Het uitvoering geven van de doelstellingen van de gemeente;
Het maken van plannen op korte en lange termijn;
Het overleggen en vaststellen van de richting, waarin de gemeente gaat;
Het toerusten van de hele gemeente tot haar taak in de wereld.
De predikbeurten of samenkomsten zijn een verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die
hiervoor een preekregelaar kan benoemen.

j.

Het Heilig Avondmaal zal op gezette tijden plaatsvinden, doch minstens vier maal
per jaar,

k

In de erediensten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling van
2010.
Voor de gemeentezang kunnen de volgende liederenboeken worden gebruikt;
De bundel van Johannes de Heer.
Het liedboek der kerken.
Bundel "Opwekking".
Voor zover Bijbelgetrouw weergegeven.

6. Commissies en overige besturen.
a.

In een volgroeide gemeente bestaan tal van activiteiten, die worden geleid door
commissies en besturen. Al dergelijke zaken worden slechts ondernomen als de
kerkenraad der gemeente hiermee instemt.

b

De verenigingen, die in de gemeente zullen worden opgericht, zullen met goedvinden
en in overleg met het bestuur worden geregeld.

7. Bedanken als lid
Bedanken als lid kan plaats vinden op de volgende manieren;
- Met attestatie en in overleg met het bestuur;
- Vraagt men geen attestatie, of wordt deze door het bestuur geweigerd, dan kan men
door een aangetekende brief het lidmaatschap opzeggen.
8. Overige zaken.
In alle zaken, waarin dit reglement aangaande de gemeente niet voorziet, beslist het bestuur.
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