
STATUTEN VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE “DE BRUG”
TE JOURE

Artikel 1.
In Joure is een gemeente van Jezus Christus gevestigd, die de naam draagt: Vrije Evangelische 
Gemeente “De Brug”

Artikel 2: Geloofsgrondslag.

Haar grondslag is de erkenning van de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God (in de 

grondtekst), geschreven door heilige mannen, gedreven door de Geest van God. 

Dit geïnspireerde Woord van God is haar tot richtsnoer voor handel en wandel.

1. Dit Woord van God omvat de volledige openbaring van Gods wil voor het behoud van de 

mens en is de goddelijke en hoogste autoriteit voor alle vragen van geloof en leven.

Aan de volgende belijdenisgeschriften hechten wij zeer grote waarde:

- De Apostolische geloofsbelijdenis (de 12 artikelen van het Christelijk geloof);

- de geloofsbelijdenis van Nicea;

- de geloofsbelijdenis van Athanasius;

- de Heidelbergse Catechismus;

- de Dordtse leerregels;

- de Nederlandse geloofsbelijdenis (Guido de Bres).

Wij stellen deze geschriften echter nadrukkelijk onder de Bijbel, die alleen het geopenbaarde 

Woord van God is.

2. Wij geloven in één soeverein en almachtig God, die hemel en aarde geschapen heeft en van 

eeuwigheid bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods goedheid is 

oneindig groot in heiligheid, liefde en waarheid, die zich jegens ons mensen uit in 

gerechtigheid, barmhartigheid en trouw.

3. Wij geloven, dat Jezus Christus waarachtig God en waarachtig mens is, die ontvangen is van 

de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij is gestorven aan het kruis als een 

zoenoffer voor onze zonden, naar de Schriften, en deze zelfde Jezus is de derde dag 

lichamelijk opgestaan uit de doden als overwinnaar over zonde en dood, is opgevaren ten 

hemel en verhoogd aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge, alwaar Hij nu onze 

Hogepriester en Voorspraak is.

4. Wij geloven, dat het werk van God, de Heilige Geest is om Jezus Christus te verheerlijken.

Zijn werk is om mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel; degene die tot 

geloof komt, wordt door en in Hem gedoopt, wedergeboren (dat is: zijn geest wordt levend 

voor God) en verzegeld tot zijn erfdeel, het eeuwige leven. Hij is het die het verstand verlicht, 

in de gelovige woont en hem leidt, onderwijst en kracht geeft, waardoor deze in staat wordt 

gesteld een heilig leven te leiden en waarachtig God te dienen.

5. Wij geloven, dat de mens geschapen is naar het beeld Gods, maar hij is in zonde gevallen 

door eenzijdig en eigenwillig Gods gebod te overtreden. Als gevolg daarvan is het gehele 

menselijke geslacht in een verloren toestand geraakt en onder het oordeel van God gekomen;

en alleen door “opnieuw geboren te worden” uit de Heilige Geest wordt waarachtig heil en 

eeuwig leven verkregen.

6. Wij geloven, dat het vergoten bloed van Jezus Christus de enige grond is waarop God 

zondaren vergeeft en wij behouden worden, zoals Zijn opstanding de enige grond is voor 

onze rechtvaardiging. Slechts zij die Jezus Christus als Verlosser aannemen mogen zich 

kinderen van God noemen; dit alles is uit genade en niet uit werken, maar door het geloof 

alleen.

7. Wij geloven in het bestaan van satan, Gods tegenstander, die de veroorzaker is van het 

kwaad in de wereld en de mens tot zonde heeft verleid. Hij is de vorst der duisternis en nog 

steeds de overste van deze wereld, maar zal uiteindelijk met al zijn duivelen ten onder gaan 

en veroordeeld worden tot eeuwige straf.
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8. Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele Gemeente 

vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is, de gemeenschap der heiligen, 

(1 Petrus 2:9). Krachtens Zijn bevel is zij gehouden het Evangelie in de gehele wereld te 

verkondigen.

9. Wij geloven, dat de universele Gemeente van Christus openbaar en zichtbaar dient te worden

in plaatselijke gemeenten. Allen die door geloof in Jezus Christus en wedergeboorte uit de 

Heilige Geest leden zijn van de universele Gemeente, kunnen ook toetreden als leden van de 

plaatselijke gemeente.

10. Wij geloven in de persoonlijke en lichamelijke wederkomst van Jezus Christus, vóór en mét al 

zijn heiligen en in de oprichting van Zijn Koninkrijk op aarde, waardoor Hijzelf vrede, recht en 

gerechtigheid zal brengen aan zijn verbondsvolk Israël en aan alle volkeren der aarde.

Deze "gezegende hoop" is van grote praktische betekenis voor de leefwijze en het volhardend

dienen en verwachten van de gelovigen.

11. Wij geloven in de opstanding van de doden, van de gelovigen tot eeuwige heerlijkheid en 

vreugde, en van een opstanding van die verloren gaan tot oordeel een eeuwige straf.

Artikel 3: Haar doel is;

1.      a) Aanbidding, lofprijzing en dankzegging tot de Here God;

b) Met erkenning van en onderwerping aan ons enig en eeuwig Hoofd, Jezus Christus, 

elkander te helpen en te steunen;

c) De zaak van Christus en Zijn Rijk bevorderen door smekingen en voorbede;

d) Uitwendig te verenigen, wat inwendig één is;

e) Prediken van Gods Woord in het vertrouwen, dat de Heilige Geest dit gebruikt om haar 

leden en andere gelovigen te onderwijzen, te bemoedigen, op te bouwen, te leiden, te 

vermanen en te corrigeren;

f) Ongelovigen voor Christus te winnen;

g) Nieuwe christenen helpen om geestelijk te groeien, en kinderen onderwijzen in het 

Woord van God;

h) Alle mogelijke middelen aan te wenden, die dienstig kunnen zijn aan de uitbreiding van 

het Koninkrijk Gods in het algemeen en van de Vrije Evangelische Gemeente “De Brug” in 

het bijzonder.

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

- evangelieprediking;

- bediening van de sacramenten (Doop en Avondmaal);

- catechetisch onderricht aan jongeren;

- het houden van Bijbelstudieavonden;

- het stimuleren van jeugdwerk met als hoofddoel: Gods Woord te onderzoeken;

- het mede met andere gelovigen organiseren van gebedsgroepen;

- het bevorderen van zending en evangelisatie.

Artikel 4: Bestuur en functies.

1. Zij wordt bestuurd door de uit haar midden gekozen kerkenraad van:

- herder en leraar

- ouderlingen;

- diakenen;

Opengevallen plaatsen, of door vertrek of door sterfgeval of anderszins veroorzaakt, 

worden uit het midden der gemeente aangevuld door de in het eerste en tweede lid van art.5 

bedoelde leden. De kerkenraad van herder en leraar, ouderlingen en diakenen 

vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechten

2. Leiding en functies.
a) De plaatselijke gemeente heeft het recht en de plicht, onder Christus om haar eigen zaken te

regelen.
b) Het uiteindelijk gezag van deze gemeente berust bij de leden.
c) De gemeente kiest uit haar midden mannen en vrouwen, die belast zijn met specifieke 

verantwoordelijkheden.
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d) De algemene leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad der gemeente, die bestaat
uit de kerkenraad van ouderlingen en diakenen. 
Uit haar midden worden de voorzitter en de secretaris benoemd, die samen met de 
penningmeester het bestuur vormen.
De penningmeester wordt door de kerkenraad voor onbepaalde tijd benoemd en hoeft geen 
deel uit te maken van de kerkenraad. Over vermogensrechtelijke zaken besluit de 
kerkenraad, na advies te hebben ingewonnen bij de penningmeester. 

e) Voorganger en ouderlingen kunnen, in overeenstemming met het gestelde in de 
brieven aan Timotheus en Titus, alleen mannen zijn, die een zekere geestelijke rijpheid 
hebben bereikt.

f) Diakenen zijn mannen die, net als voor alle overige functies geldt, minstens één jaar lid
van de gemeente zijn en overigens voldoen aan de geestelijke en professionele kwaliteiten 
die voor het vervullen van die functie zijn vereist.

g) Pastorale werksters assisteren de voorganger en de diakenen bij het bejaardenwerk, 
de bezoeken in verband met ziekte, jubilea, geboorte e.d. en de overige werkzaamheden, 
die als regel door vrouwen worden gedaan. Ze informeren de voorgangerc. q. pastoraal 
medewerker als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5.
Om als lid tot de gemeente te kunnen toetreden, is het onmisbaar tot persoonlijk geloof in de Heiland,
Jezus Christus, te zijn gekomen en het voornemen te hebben bij de Here te blijven en zich daartoe 
aan de leiding en de tucht van de Heilige Geest te onderwerpen, volgens de leer der Heilige Schrift.
Van hen, die als leden worden aanvaard, wordt verwacht, dat zij instemmen met de 
Geloofsgrondslag, het overige van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de gemeente. 
Als blijk hiervan zullen zij hun wens om lid te worden mondeling toelichten voor de kerkenraad van de
gemeente. Om als lid te worden toegelaten, besluit de in art. 4. genoemde kerkenraad.
Gelijk de toetreding tot de gemeente een daad van vrijwilligheid is, zo wordt ook verwacht, dat ieder, 
die niet meer met de beginselen der gemeente overeenstemt, zich ook vrijwillig zal terugtrekken.
Bij handel en wandel tegen de bevelen Gods wordt tucht toegepast. Bij volharding in het kwaad, ook 
na het vermanend woord van herder en leraar en ouderlingen, wordt censuur toegepast. De duur van
de censuur is ten hoogste één jaar en zes maanden. Is men gedurende deze tijd, tegen alle 
vermaning in, verhardende in het kwaad geweest, dan wordt men als lid van de Vrije Evangelische 
Gemeente “De Brug” geroyeerd.

Artikel 6; Geldmiddelen.
De uitgaven der gemeente worden gedekt door bijdragen van de leden en door vrije gaven van 
buiten, die door de kerkenraad worden behandeld en verzorgd. Te weten:
a) donaties en bijdragen;
b) erfstellingen, legaten en schenkingen;
c) opbrengsten uit collecten;
d) andere baten.

Financieel beheer.
a. Het boekjaar van de gemeente loopt gelijk aan het kalenderjaar.
b. De gelden van de gemeente worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad der 

gemeente beheerd door de penningmeester, die uiterlijk in de maand maart aan deze 
kerkenraad rekening en verantwoording aflegt van het door hem in het voorafgaande 
boekjaar gevoerde beheer.

c. De kerkenraad der gemeente doet minstens eenmaal per jaar de financiële bescheiden van de 
gemeente controleren door een kascommissie. Een hierbij afgegeven verklaring, dat de 
jaarstukken in orde zijn bevonden, strekt tot décharge van bestuur en kerkenraad der gemeente.

Artikel 7. Voorganger/Predikant.
1. Zij die als voorganger worden benoemd moeten voldoen aan alle eisen, die gelden voor 

ouderlingen; in het bijzonder dienen het mannen te zijn, die vervuld zijn met de Geest van 
God. Daarnaast is een grondige kennis vereist van het Woord van God. Dit omvat tevens 
bekwaamheden op het gebied van pastorale zorg en het leidinggeven.
Zij die aan deze eisen voldoen worden door de kerkenraad van de gemeente ondervraagd, 
aan wie tevoren een uitvoerige toelichting van de roeping, leerstellige positie en 
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bekwaamheden is gegeven.

2. Wanneer naar hun oordeel de aanvrager waarachtig door God geroepen blijkt te zijn en 
beschikt over de vereiste gaven, zal de kerkenraad hem aanbevelen voor de volgende 
vergadering van de gemeente.

Artikel 8. Wijziging van de statuten.
1. Deze kan plaatsvinden krachtens besluit van de gemeentevergadering. Dit besluit dient 

genomen te zijn in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is.
2. Indien in deze vergadering de vereiste meerderheid niet aanwezig is zal zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen, waarin tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, echter met dien verstande, dat er een 
stemmenmeerderheid dient te zijn van tenminste drievierde.

3. In de artikelen 2, 3 en 5 van deze statuten kunnen geen zodanige wijzigingen worden 
aangebracht, dat daardoor de grondslag of het doel van de gemeente naar de inhoud 
wezenlijk zou worden gewijzigd.

Artikel 9.
De kerkenraad der gemeente stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere bepalingen 
worden opgenomen omtrent zaken, die naar het oordeel van de kerkenraad nader geregeld dienen te
worden. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 10.
1. Tot ontbinding van de gemeente als rechtspersoon kan slechts worden besloten met 

algemene stemmen in een vergadering van de kerkenraad der gemeente, waarin tenminste 
tweederde van de kerkenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is en waarbij overigens het 
in artikel 8 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur of door een speciale daartoe door de kerkenraad 
benoemde commissie.

3. De gemeente blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan, indien en voor zover dit 
voor de liquidatie van haar zaken nodig is. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van 
deze statuten zoveel mogelijk van kracht

4. De kerkenraad der gemeente bepaalt welke bestemming, na betaling der schulden, aan de 
overgebleven bezittingen van de gemeente zal worden gegeven, met dien verstande, dat het 
saldo moet worden bestemd voor een doel, dat het doel der gemeente zoveel mogelijk nabij 
komt.

Artikel 11.
In alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de ledenvergadering, die daartoe 
waar nodig, formeel wordt gedekt door het bestuur.

Laatste aanpassing n.a.v. gemeentevergadering d.d. 17-05-2018,
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