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1. Inleiding 

Als Werkgroep Identiteit hebben we ons gezamenlijk gebogen over de ‘krijtlijnen’ (zoals bv. op een 

voetbalveld) van de nieuw te vormen Alliantie
1
 van de twee gemeentegroepen t.w. de Unie van 

Baptisten Gemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA Gemeenten (hier verder te noemen 

ABC&U gemeenten). Met ‘krijtlijnen’ bedoelen we de nominale identiteit-beschrijvende zaken waar 

we als gezamenlijke ABC&U gemeenten voor staan. En die elke aangesloten plaatselijke gemeente 

kan onderschreven en tot uitvoering wil brengen in de plaatselijke context.  

Als de Alliantie een feit is zal iedere onafhankelijke gemeente deze uitgangspunten bevestigen door bij 

de nieuw te vormen Alliantie de identiteit-beschrijvende bepalingen te onderschrijven. 

 

In hoofdstuk drie en aanverwante bijlage wordt verwoord wat wij als nieuw te vormen Alliantie 

geloven. In hoofdstuk vier staan enkele uitganspunten beschreven die wij als Werkgroep Identiteit 

belangrijk vinden, en aanmoedigingen aan de gemeenten om te onderzoeken wat de wil van onze Heer 

is in de specifieke, vaak gecompliceerde situaties, die zich in het gemeenteleven kunnen voordoen. 

 

We spreken het verlangen uit dat dit mag zijn tot opbouw, bemoediging en tot het nader tot elkaar 

komen. 

 

 

Namens de Werkgroep Identiteit, 

 

Liebrecht Hellinga (Unie van Baptisten) 

Anne de Vries (Unie van Baptisten) 

Kirsten Timmer (meelezer; Unie van Baptisten) 

Olof de Vries (adviseur namens Unie van Baptisten) 

Saskia Tichelaar (ABC en Unie van Baptisten) 

Orlando Bottenbley (ABC, vrije Baptisten) 

Henk Bakker (adviseur) 

Jan Schippers (ABC, vrije Baptisten)  

Marco Wittenberg (ABC, CAMA) 

                                                     
1
 Gekozen is voor de term “alliantie”, wat samenwerking aanduidt en niet het vormen tot een nieuw 

kerkgenootschap. Een alliantie is een bondgenootschap waarin de deelnemende partners samen optrekken om 

bepaalde doelen te bereiken. Het duidt op een pragmatisch samenwerkingsverband waarin de deelnemende 

partners de vrijheid hebben om binnen vastgestelde grenzen hun eigen karakter te behouden. Het samen 

optrekken kan na verloop van tijd resulteren in een toenemende onderlinge betrokkenheid en eenheid. 

Vervolgens schept een alliantie ruimte voor een eventueel proces van eenwording. 
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2. Aard en functie van de nieuw te vormen Alliantie 

De Alliantie van ABC&U gemeenten is een gemeenschap van gemeenten 

1) die wordt gevormd door gelovigen die op belijdenis van geloof zijn gedoopt; 

2) die het priesterschap van alle gelovigen belijdt; 

3) die zich bewust is een missionaire roeping te hebben in Nederland en over de eigen 

landsgrenzen; 

4) die op basis hiervan en de onder 3.1, artikel 3 vermelde geloofsbelijdenis aan de gemeenten 

een ruimte voor geloofsovertuiging, gemeentelijke organisatie en praktijk biedt, die recht doet 

aan hun historische achtergrond, zonder dat men elkaar daarin de specifieke kenmerken van 

eigen traditie oplegt. 

In de nieuwe Alliantie zoeken gemeenten uit drie verschillende tradities – van de 

Uniegemeenten, van de CAMA-gemeenten en van de Vrije Baptistengemeenten – een 

geloofsgemeenschap te vormen. Dit vraagt van elk der partners geven en nemen. 

Uniegemeenten hebben nooit op basis van een uitgeschreven geloofsbelijdenis samengewerkt 

en kunnen zich door zo’n tekst in hun lokale vrijheid bedreigd voelen. CAMA-gemeenten zijn 

gesteld op nauwkeurig geformuleerde documenten van eenheid in geloof en gemeentepraktijk, 

en moeten leren vertrouwen in ruimte voor een eigen interpretatie van sommige artikelen door 

plaatselijke gemeenten; 

5) die haar functie vooral ziet in: 

a. het faciliteren van gemeenten om gemeenschappen met hierboven genoemde 

kenmerken (1 t/m 3) te kunnen zijn, inclusief professionele ondersteuning, vorming, 

training en opleiding; 

b. het aanbieden van een podium voor ontmoeting en gesprek over het hierboven  in punt 

4 genoemde, in de zo te noemen ‘conciliaire ontmoetingen’.  

 

 

3. Wat wij geloven 

 

3.1 Grondslag Unie van Baptisten Gemeenten, geloofsbelijdenis ABC/CAMA en 

geloofsbelijdenis/grondslag van de nieuw te vormen alliantie 

Vanuit de Unie van Baptisten kent men geen landelijk vastgestelde geloofsbelijdenis, maar een 

Grondslag (bijlage 1 artikel A). Daarin wordt beknopt weergegeven wat men gelooft. De CAMA kent 

één algemeen aangenomen en statutair niet te wijzigen geloofsbelijdenis (bijlage 1 artikel B), 

bestaande uit 11 punten. 

De Werkgroep Identiteit stelt voor om de Grondslag van de Unie en de CAMA-geloofsbelijdenis te 

respecteren als waardevolle documenten voor gemeenten die uit deze tradities afkomstig zijn. De 

Werkgroep stelt vervolgens voor om als geestelijke basis onder de nieuw te vormen alliantie 

onderstaande geloofsbelijdenis/grondslag te aanvaarden. 

Bij aansluiting bij de Alliantie onderschrijft elke gemeente de geloofsbelijdenis onder Artikel 1. 

Desgewenst kan een plaatselijke gemeente een eigen geloofsbelijdenis in haar statuten aan de 

geloofsbelijdenissen toevoegen. 

 

Artikel 1
2
 de Alliantie ABC&U belijdt, 

a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige 

Geest; 

                                                     
2
 Deze belijdenis is gebaseerd op de tekst van de Evangelische  Alliantie, met enkele wijzigingen en 

toevoegingen die recht doen aan de identiteit van ABC- en U-gemeenten. 
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b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring, verlossing en 

voleinding; 

c. onze Here Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser, Heiligmaker, Geneesheer en 

komende Koning. In het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn goddelijke 

oorsprong, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en 

verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en 

Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid 

en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; 

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen 

aan Gods toorn en veroordeling; 

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn 

rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem; 

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen 

die verloren gaan ten oordeel; 

h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren worden, en 

vanaf dat moment  in de gelovige woont en deze vormt naar het beeld van Jezus Christus, en 

deze met andere gelovigen samenvoegt in de gemeente waarvan Christus het Hoofd is, en de 

gemeente begiftigt met wat zij nodig heeft om te functioneren als Lichaam van Christus; 

i. dat de gemeente universeel is en als zodanig alle gelovigen van alle tijden op alle plaatsen 

omvat. Dat deze nu voornamelijk onzichtbare gemeente zichtbaar zal worden bij de 

wederkomst van Jezus Christus; 

j. dat de universele gemeente nu volwaardige zichtbare gestalte krijgt in de plaatselijke 

gemeenten. Deze plaatselijke gemeenten bestaan uit leden die hun geloof in Jezus Christus als 

Heiland en Heer hebben beleden en op belijdenis van dit geloof door onderdompeling zijn 

gedoopt. In de gemeenten zijn alle leden geroepen elkaar op te bouwen in het geloof, de 

onderlinge gemeenschap, het getuigenis voor en de dienst aan de wereld. Als zodanig vormen 

zij een priesterschap van alle gelovigen.  De gemeente als gemeenschap van gelovigen is 

subject van gemeentelijke handelingen en beleid en kiest voorgangers, oudsten en diakenen 

om haar hierin te leiden. De gemeente onderhoudt doop en avondmaal, die  aan haar gegeven 

zijn als instellingen van Christus, waarin Hijzelf present is. 

 

3.1.1 Hoe met deze geloofsbelijdenis/grondslag om te gaan 

De voorgestelde geloofsbelijdenis/grondslag brengt onder woorden welke de hoofdpunten zijn uit de 

geschiedenis die God met mensen maakt, zoals die ons in de Bijbel wordt overgeleverd. Deze 

geschiedenis is een voortgaande geschiedenis waarin al 2000 jaar gelovigen en 

geloofsgemeenschappen,  binnen specifieke contexten die eigen eisen stellen,  hun geloof en 

gemeenschap gestalte geven. De voorgestelde geloofsbelijdenis/grondslag bedoelt een ruimte te zijn 

waarin, in trouw aan de Bijbel, de Geest op een creatieve wijze aan de locale gemeenten de 

mogelijkheden schenkt om binnen eigen traditie en actuele context gemeente van Jezus Christus te 

zijn. 

De geloofsbelijdenis/grondslag geeft ruimte en vrijheid aan locale gemeenten. Dat is niet een vrijheid 

waarin een gemeente ‘er van kan maken wat haar goeddunkt’. De geschonken ruimte heeft grenzen. 

Die grenzen worden allereerst aangegeven in de tekst van de belijdenis. In de tweede plaats is die 

ruimte de ruimte van de gemeenschap tussen de bij de alliantie aangesloten gemeenten. Binnen deze 

gemeenschap gaan gemeenten op een open wijze met elkaar om,  delen hun bevindingen en beleid, en 

laten zich door andere gemeenten daarop bevragen. Zo fungeert ook de gemeenschap tussen 

gemeenten als een begrenzing van ruimte en vrijheid. 
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De formuleringen in de geloofsbelijdenis/grondslag zijn niet tot in details uitgewerkte voorschriften. 

Die moet de lezer er ook niet in willen lezen, niet in willen missen, en er niet aan willen toevoegen. De 

voorgestelde tekst bedoelt te functioneren als een gemeenschappelijke, creatieve ruimte waarin een 

plaatselijke gemeente haar eigen koers kan uitzetten, waarbij de tekst tevens de boeien voor de 

vaarroute levert. 

We concretiseren deze omgang met de geloofsbelijdenis/grondslag aan de hand van enkele 

voorbeelden. 

Volgens de geloofsbelijdenis/grondslag bestaan plaatselijke gemeenten uit ‘leden die hun geloof in 

Jezus Christus als Heiland en Heer hebben beleden en op belijdenis van geloof door onderdompeling 

zijn gedoopt’ (punt j.). Er zijn Uniegemeentes die dit van harte als regel onderschrijven, maar in hun 

geschiedenis tot het inzicht kwamen dat iemand die in een andere geloofsgemeenschap op belijdenis 

van geloof is begoten of  besprengd, óók lid kan worden.  

Volgens hetzelfde citaat kent de plaatselijke gemeente geen andere leden dan zij die op belijdenis van 

geloof zijn gedoopt. Deze formulering wordt onderschreven door alle drie partners van de mogelijke 

nieuwe alliantie. Maar in de traditie van Uniegemeenten is aan de doop het lidmaatschap van de 

plaatselijke gemeente verbonden. In de CAMA-gemeenten is het lidmaatschap van de gemeente een 

optie, waarvoor de dopeling wel of niet kan kiezen. Dat zijn twee variaties op één gezamenlijk 

gedeelde overtuiging.  

Volgens de geloofsbelijdenis/grondslag is ‘De gemeente als gemeenschap van gelovigen subject van 

gemeentelijke handelingen en beleid en kiest voorgangers, oudsten en diakenen om haar hierin te 

leiden’ (punt j.). In de congregationalistische traditie van de Uniegemeenten geldt de 

gemeentevergadering als de plek waar de gemeenschap van gelovigen subject is van gemeentelijk 

beleid. In de meer presbyteriale praktijk van de ABC ligt een grotere nadruk op de leidende rol van 

voorgangers, oudsten en diakenen. Zo geeft de tekst van de geloofsbelijdenis/grondslag ruimte aan het 

zetten van verschillende accenten. 

 

3.2 Bovengemeentelijke identiteitsbepalende kenmerken 

 

Onze opdracht 

Volgens Matteüs 28:18-20 bestaat onze opdracht uit het bekend maken van het evangelie van Jezus 

Christus –ver weg en dichtbij – en het gelovigen leren de woorden van Jezus in praktijk te brengen – 

de heiliging van het leven. 

Van oudsher is dit in Baptistenkringen bekend onder de noemer ‘iedere Baptist een evangelist’. 

Binnen de CAMA Gemeenten Nederland en internationaal (Alliance World Fellowship) is dit 

samengevat in de term ‘Great Commission Christians’.  

 

Avondmaal 

De viering van het avondmaal is voorbehouden aan hen die geloven in het plaatsvervangende offer van 

Jezus Christus. Anders gezegd: we kennen een ‘avondmaal van gelovigen’. Een ieder is zelf 

verantwoordelijk om zich hierin te onderzoeken en te beproeven. Het is aan de plaatselijke gemeente 

hoe men vorm geeft aan de viering van het avondmaal.  

 

Doop 

Wij belijden de doop der gelovigen op grond van persoonlijk belijdenis van geloof en door 

onderdompeling. Het lidmaatschap van de gemeente is voor hen die de geloofsdoop hebben 

ondergaan.  
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4. Gemeentelijk te bepalen uitgangspunten
3
 

 

Naast duidelijke identiteitskenmerken zijn er ook  zaken te noemen waarbij identiteit minder vast ligt 

en minder duidelijk is. Als ABC&U gemeenten willen we in deze niet een bepaalde visie vastleggen, 

maar de plaatselijke gemeenten ruimte geven een Bijbelse koers te bepalen en uit te voeren in eigen 

context. We denken hierbij aan de volgende onderwerpen: 

 

 

4.1 Plaats van de vrouw in de gemeente 

Of een vrouw al dan niet kan of mag functioneren als voorganger, oudste en spreker in een gemeente, 

zal per lokale gemeente verschillen. Die vrijheid willen wij in stand houden. 

Bij de Unie van Baptisten Gemeenten kunnen vrouwen een algehele beroepbaarstelling verkrijgen en 

bij de ABC-Gemeenten kunnen vrouwen worden geordineerd. Aldus is het mogelijk dat vrouwen als 

volwaardig predikant kunnen functioneren binnen de ABC&U Alliantie, indien de lokale gemeente dat 

toestaat.  

 

4.2 Eschatologie 

We belijden Christus als onze komende Koning. De kern van onze eschatologie is dat Christus 

terugkomt naar deze aarde. Over de manier waarop en wanneer bestaan diverse meningen. Het is aan 

de plaatselijke gemeente hierin zelfstandig haar plaats te bepalen. Wel wijzen we op het belang van het 

theologische spanningsveld van het zgn. ‘reeds-en-nog-niet’. De krachten van de toekomende tijd 

kunnen hier en nu al worden ervaren (het ‘reeds’), maar de volheid en volledigheid van deze krachten 

liggen nog in de toekomst (het ‘nog niet’). 

Deze spanning tussen het ‘reeds’ en ‘nog niet’ wordt ook ervaren in Christus’ optreden als 

Heelmeester. 

 

4.3 Ethiek: hoe wij handelen 

Naast genoemde uitgangspunten zijn een aantal ethische kwesties te noemen die nader bepaald moeten 

worden door de plaatselijke gemeente die daarin de wil van Christus zoekt. Als werkgroep noemen wij 

de volgende kwesties die wij in het bijzonder van belang achten. Wij reiken deze aan als basis voor het 

voortgaande gesprek hierover in de plaatselijke gemeenten en tussen gemeenten in zogenoemde 

conciliaire ontmoetingen. 

 

De beschermwaardigheid van het leven. 

De gemeente weet zich geroepen om zich in te zetten voor de bescherming van het leven als 

een door God gegeven gave (zie o.a. Genesis 1:26-28, 1 Samuël 2:6, Psalm 139:1-18; Matteüs 

25:31-46.). Deze zorg voor het leven heeft vele aspecten, waarvan te noemen zijn medisch-

ethische vraagstukken, de zorg voor het milieu, het stichten van vrede en verzoening en het 

afstand nemen van geweld en agressie. Op deze manier zal de plaatselijke gemeente getuige 

zijn van de verlossende en vernieuwende genade van God, welke is in Christus Jezus. 

 

Recht doen 

De gemeente weet zich door haar Heer geroepen naar mensen om te zien in hun fysieke, 

materiële en sociale noden, binnen de context van de samenleving. Dit houdt in dat de 

                                                     
3
 Leiderschap in de gemeente past ook bij dit onderwerp. Aangezien de Werkgroep Gemeentemodellen aandacht 

geeft aan leiderschap in de plaatselijke gemeente verwijzen wij hier naar hun verslag. 
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gemeente, en haar leden, op basis van Micha 6:8, Matteüs 7:12 en Lukas 6:36, van hun eigen 

inkomsten en rijkdom weten te delen met hen die dat nodig hebben.  

 

Huwelijk en seksualiteit 

Seksualiteit is een gave van God, gegeven binnen de grenzen van het huwelijk. Helaas blijkt 

ook in deze dat de gemeente zich weet geplaatst in een door zonde gebroken en verwarde 

wereld. Als gevolg daarvan doet zich echtscheiding voor en overspel, (porno)verslaving en 

worsteling met seksuele geaardheid. Te midden van deze gebrokenheid wil de gemeente een 

veilige plaats zijn waar kracht, wijsheid, verlossing, verandering en toekomst wordt geboden 

vanuit een liefdevolle houding. 

Ten aanzien van het huwelijk belijdt de gemeente van Jezus het huwelijk in ere te zullen 

houden (Hebreeën 13:4), als getuigenis van Gods Koninkrijk. Het huwelijk is alle 

bescherming en bijstand waardig, als meest intieme relatie tussen man en vrouw waarin diepe 

waarde, veiligheid en betekenis van leven wordt ervaren.  

Als definitie van het huwelijk wordt gehanteerd: het huwelijk is een door God ingesteld en 

publiek gesloten levenslang verbond tussen één man en één vrouw (Genesis 2:24), waarbinnen 

de seksualiteit haar eigen plek heeft. 

 

5. Conclusie 

De Werkgroep Identiteit heeft voornamelijk gezocht naar wat de ABC-Gemeenten en de Unie van 

Baptisten Gemeenten samen geloven en belijden en wat beide kerkgenootschappen samenbindt. Op 

deze manier is dit verslag geworden tot een identiteit-beschrijving, waarbij wij niet voorschrijvend 

wilden zijn. Luisterend naar elkaar is rekening gehouden naar de verschillende achtergronden van 

beide kerkgenootschappen en is uitgegaan van de autonomie van de plaatselijke gemeente. 

Een punt van verschil is het gebruik van geloofsbelijdenissen. De CAMA-Gemeenten, als onderdeel 

van de ABC-Gemeenten, kennen een vastgestelde geloofsbelijdenis die zij dienen te handhaven. Het is 

niet zo dat het Baptistendeel van de ABC-Gemeenten verplicht is deze geloofsbelijdenis over te 

nemen. In de te vormen alliantie zijn gemeenten uit de Unie van Baptisten Gemeenten niet verplicht 

zich te onderwerpen aan de CAMA-geloofsbelijdenis. Een alliantie staat het toe dat zowel CAMA- als 

Vrije Baptisten- als Unie van Baptisten Gemeenten hun identiteit behouden en toch kunnen 

samenwerken als gelijkwaardige partners. In de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie –  

waar zowel ABC als de Unie van Baptisten Gemeenten reeds bij zijn aangesloten – worden de 

geloofsovertuigingen van beide kerkgenootschappen herkenbaar verwoord. Deze is als uitgangspunt 

genomen voor de onder punt 3.1 als ‘Artikel 1’ geformuleerde geloofsbelijdenis/grondslag van de 

nieuw te vormen alliantie.  

Tussen beide kerkgenootschappen zijn verschillen te benoemen, zoals er ook verschillen te duiden zijn 

tussen plaatselijke gemeenten behorende bij de beide kerkgenootschappen. De Werkgroep Identiteit 

wil met dit verslag duidelijk maken dat er voldoende reden is dat beide kerkgenootschappen zich 

vormen tot een samenwerkingsverband, waarmee de ABC-Gemeenten en de Unie van Baptisten 

Gemeenten elkaar wederzijds aanvullen en sterken in het geloof; de Alliantie ABC&U gemeenten. 

 

Als bijlage zijn een aantal stukken toegevoegd naar aanleiding van onderwerpen die de Werkgroep 

Identiteit heeft besproken en waar in het verslag naar wordt verwezen. Deze bijlagen zijn bedoeld om 

enkele standpunten van elkaar beter te begrijpen. Daarnaast kunnen zij dienen als 

achtergrondinformatie bij de te voeren gesprekken. 
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Bijlage 1. Grondslag Unie van Baptisten Gemeenten en geloofsbelijdenis CAMA 

 

Artikel A. Grondslag van de Unie van Baptisten Gemeenten 

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot 

hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de 

Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun 

Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. 

 

Artikel B. Geloofsbelijdenis van de Christian and Missionary Alliance 

1. De Alliantie aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. 

2. Mitsdien gelooft, belijdt en brengt zij in toepassing:  

a. Er is een God oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en 

Heilige Geest; 

b. Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door 

de Heilige Geest. Hij stierf aan het kruis als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. 

Degenen die in zijn plaatsvervangend offer geloven worden allen gerechtvaardigd op grond 

van zijn vergoten bloed. Hij verrees uit de dood naar de schriften. Hij is nu gezeten aan de 

rechterhand van de Vader als onze grote hogepriester. Hij zal wederkomen om zijn koninkrijk 

van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten; 

c.  De Heilige Geest is een goddelijk persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te 

leiden, te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en 

oordeel; 

d. Het oude en nieuwe testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn woordelijk 

geïnspireerd door God en een volledige openbaring van Zijn wil ten opzichte van de 

verlossing van de mens. Zij vormen tezamen de goddelijke en enige regel door het geloof en 

geestelijk leven van de gelovige; 

e. De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij viel echter 

door ongehoorzaamheid, waardoor hij zichzelf zowel tot de lichamelijke alsmede de 

geestelijke dood veroordeelde. Alle mensen worden geboren met een zondige natuur, 

waardoor ze gescheiden zijn van het leven van God en kunnen alleen gered worden door het 

verzoenend werk van Jezus Christus. Het toekomstige deel van de gelovige is de opstanding 

ten leven, in eeuwen heerlijkheid en tegenwoordigheid en God, dat van de ongelovige de 

opstanding ten oordeel en een voor eeuwig gescheiden zijn van God. 

f. Door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en geloven in 

Hem, worden wedergeboren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van het eeuwige leven 

en worden kinderen van God. 

g. Het is de wil van God, dat iedere gelovige met de Heilige Geest vervuld wordt en door Hem 

geheel geheiligd, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan 

de wil van God, daarvoor kracht ontvangend voor een heilig leven en vruchtbare dienst. Deze 

vervulling is het werk van de Heilige Geest in de gelovige, tot stand gebracht tijdens en/of na 

zijn bekering; 

h. In het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus is ook in de genezing van onze sterfelijke 

lichamen voorzien. Gebed voor de zieken en zalving met olie worden in de schrift geleerd en 

zijn het voorrecht van de gemeente in onze huidige tijd; 

i. De gemeente van Christus bestaat uit allen, die geloven in de Here Jezus Christus en die 

verlost zijn door zijn bloed en wedergeboren door de Heilige Geest. Christus is het hoofd van 

het lichaam, zijn gemeente, die Hij de opdracht heeft gegeven om in de wereld uit te gaan als 

zijn getuige, het evangelie predikend aan alle natiën. De plaatselijke gemeente is een lichaam 



 
 

10 

van gelovigen in Christus die tezamen komen om God te aanbidden, opgebouwd te worden 

door het woord van God, samen in gebed te gaan en gemeenschap te oefenen, het evangelie te 

verkondigen en de beide instellingen van doop der gelovigen en avondmaal te vieren; 

j. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een 

opstanding ten leven, voor de laatsten een opstanding ten oordeel; 

k. De persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande, als een gezegende hoop, tot 

opname van zijn gemeente, en daarop volgend zijn wederkomst op aarde met de zijnen tot 

oprichting van zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der 

aarde. 
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Bijlage 2. Missiologie van ABC en Unie van Baptisten Gemeenten 

Het startpunt van denken met betrekking tot de missiologie van beide groepen is verschillend: De 

ABC (met name de Cama) is een zendingsbeweging die gemeenten sticht. De grote opdracht uit 

Matteüs 28 geldt als startpunt en het resulteert in gemeenten die als doel hebben om nieuwe 

gemeenten te stichten. De Unie is een federatie van gemeenten van gedoopte christenen, die zending 

als een van de opdrachten hebben. Ook voor hen is de opdracht uit Matteüs 28 leidinggevend 

startpunt, waarbij de nadruk ligt op persoonlijk geloof, doop en gemeentevorming. We proberen beide 

lijnen bijeen te laten komen. 

 

1. Zowel de ABC als de Unie onderschrijven het gezonden zijn door Christus als een 

fundamentele factor in hun leven en werken. De grote opdracht is voor beide groepen 

leidinggevend. 

2. Voor beide geldt ook dat gemeente en zending, zending en gemeente onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden zijn. Zending gebeurt door gemeenten te stichten (Cama), gemeenten hebben de 

opdracht ‘erop uitgaande’ leerlingen te maken (Unie). 

3. Een sterke kant van de Unie is het gemeentebesef: de gemeente is meer dan alleen 

zendingsorganisatie. Ze is ook Lichaam van Christus op aarde, voorbode en 

oefengemeenschap van het Komende Rijk van God. Daarbij is de lokale gemeente evenzeer 

Lichaam van Christus als de wereldgemeente (Zie het soma-beeld van 1 Korinthiërs12 e.a.). 

Ze heeft als ultiem doel: de lofprijzing van Vader, Zoon en Geest en tracht daartoe mensen 

voor Christus te winnen, te dopen en te onderrichten in gemeenten van gelovigen.  

4. Een risico van de Unie is de geslotenheid en zelfgenoegzaamheid, wanneer gemeenten 

eenmaal bestaan. Het bestaan van de gemeente wordt dan doel op zich. Daarmee vervalt 

vrijwel de kracht van de zendingsopdracht. 

5. Een sterke kant van de ABC-Cama is de volle inzet op zending, op het winnen van mensen 

voor Christus, die vervolgens gemeenten van gedoopte christenenvormen om meer van zulke 

gemeenten te stichten. Het doel is niet de gemeente op zich, maar de volgende gemeente. 

Daarmee wordt voorkomen dat de gemeenten gesloten en zelfgenoegzaam worden en 

ineffectief voor de zending. 

6. Een zwakke kant is daarmee inherent: de eigen betekenis en kracht van de plaatselijke 

gemeente (als soma en koinonia) is zwak(ker) belicht. De gemeente als oefenplaats van het 

aanwezige en komende Rijk van God wordt in die zin minder ervaren. 

7. Uitgaande van wat beide soorten gemeenten bindt (concentratie op Christus en zijn opdracht 

voor de gemeente) zou in het samengaan beiden kunnen profiteren van de verschillende sterke 

kanten. Het zou een zegenrijk proces kunnen zijn waarin de Uniegemeenten hun 

zendingsopdracht nadrukkelijker beleven en uitoefenen en ABC/Cama groeien in het verstaan 

van de betekenis van de (plaatselijke) gemeente van gelovigen. Daarin zou de (geleefde en 

geleerde) leer van de zending (missiologie) zoals die op dit moment in vele kerken en 

gemeenten aan kracht wint de gezamenlijke gemeenschap kunnen sturen en leiden tot een 

krachtiger uitvoering van zending en versterking van het bestaan en werk van de (plaatselijke) 

gemeenten.  
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Bijlage 3. Notitie doop en lidmaatschap van de plaatselijke gemeente 

 

Inleiding 

De mogelijke fusie van de ABC-Gemeenten en de gemeenten aangesloten bij de Unie van Baptisten 

roept een discussie op betreffende de verhouding tussen doop en lidmaatschap. Met doop wordt 

bedoeld de vrijwillig verlangde doop (door onderdompeling) op grond van het persoonlijk beleden 

geloof in Jezus Christus. Met lidmaatschap wordt bedoeld de vrijwillige aansluiting bij de plaatselijke 

gemeente van Jezus Christus.  

De discussie betreffende de verhouding doop en lidmaatschap blijkt eveneens actueel binnen de Unie 

van Baptisten Gemeenten, zie daarvoor onder andere Jaap-Harm de Jong en Teun van der Leer (red.), 

Land in Zicht! Doop en lidmaatschap opnieuw in kaart gebracht, Baptistica Reeks, Unie van Baptisten 

Gemeenten in Nederland, 2012. Concreet is er sprake van drie varianten:  

1. De doop leidt tot lidmaatschap: door middel van de doop wordt de gedoopte lid van de plaatselijke 

gemeente.  

2. De doop geeft de mogelijkheid tot lidmaatschap: de gedoopte christen kan lid worden van de 

plaatselijke gemeente  

3. Open lidmaatschap: de persoonlijke belijdenis van geloof in Jezus Christus is voldoende voor 

lidmaatschap van de plaatselijke gemeente.  

Voor elk van deze drie varianten is veel te zeggen zoals wordt aangegeven in Land in Zicht!. Zowel de 

ABC gemeenten als de Unie van Baptisten Gemeenten gaan uit van een geloofsgemeenschap 

bestaande uit gemeenten van gelovigen die op belijdenis van geloof zijn gedoopt.  

Enige spanning ontstaat tussen variant 1 en 2, omdat doop tot lidmaatschap identiteitsbepalend is voor 

de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. De ABC gemeenschap, in het bijzonder de CAMA 

gemeenschap (internationaal), kent geen koppeling tussen doop en lidmaatschap. De vragen die in 

deze kwestie beantwoord moeten worden zijn of dit een fusering in de weg staat, en of 

“voortschrijdend inzicht” in de loop der tijd kan leiden tot een onderdeel van identiteit, aanvaardbaar 

voor beide kerkgenootschappen. (Zie over “voortschrijdend inzicht” verder op in deze bijlage) 

 

De doop leidt tot lidmaatschap  

Er is veel voor te zeggen dat doop en lidmaatschap van de plaatselijke gemeente met elkaar verbonden 

moeten zijn. De relatie van discipelschap en gemeenschap van gelovigen wordt er door benadrukt. Een 

theologisch argument is dat Christus en Zijn Lichaam, waarvan Hij het hoofd is, niet van elkaar zijn te 

scheiden. Door middel van de doop laat de gelovige zich verbinden en verbindt de gelovige zichzelf 

met Christus, en daarmee ook met het Lichaam van Christus. Exegetisch wordt vooral verwezen naar 

1 Korintiërs 12:13-14. Waarbij het de vraag is of daar de doop met de Geest of de doop met water 

wordt bedoeld. Voor beide standpunten zijn goede argumenten te geven. Gelet moet worden op 1 

Korintiërs 1:10-17 en 6:11 waar de waterdoop wordt genoemd. Contextueel kan vervolgens worden 

geconcludeerd dat 1 Korintiërs 12:13-14 getuigt van de werking van de Geest die verbonden is aan de 

waterdoop. De doop heeft daardoor een gemeentevormende werking.   

 

De doop geeft de mogelijkheid tot lidmaatschap  

Vanuit missionair oogpunt biedt de variant van ontkoppeling tussen doop en lidmaatschap ruimte voor 

de plaatselijke gemeente. Pastoraal gezien kan een gemeente in voorkomende situaties mensen dopen 

op grond van de opdracht van Jezus, en tegelijkertijd voorkomen dat ongewenste ethische 

vraagstukken de gemeente onnodig belasten. Bovenal blijft de identiteit overeind dat de gemeente 

bestaat uit gedoopte gelovigen.  
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Een kritische noot is dat de doop tot lidmaatschap kerkhistorisch gezien de oudste papieren heeft. 

Tevens moet de kritische vraag worden gesteld of ethische vraagstukken een belemmering tot 

lidmaatschap mogen worden.  

 

Voortschrijdend inzicht  

De eventuele samenwerking van ABC-Gemeenten en Unie van Baptisten Gemeenten leidt als vanzelf 

tot een voortschrijdend inzicht betreffende de verhouding tussen doop en lidmaatschap van de 

plaatselijke gemeente.  

Enerzijds mag de vraag worden gesteld of de koppeling tussen doop en lidmaatschap niet opgeefbaar 

is, als het de gemeente missionair/pastoraal meer rust en ruimte biedt? Anderzijds, is de ontkoppeling 

tussen doop en lidmaatschap niet opgeefbaar, als het tot versterking van de waarde van lidmaatschap 

en de identiteit van de gemeente leidt?  

Een andere en meer samenbindende vraagstelling hier is: als een eventuele samenwerkingsverband 

van ABC-Gemeenten en Unie van Baptisten Gemeenten niets afdoet aan de identiteit van de 

plaatselijke gemeente als gemeente bestaande uit gedoopte gelovigen, kan het zoeken naar een stabiele 

en werkbare verhouding tussen doop en lidmaatschap dan niet worden verrijkt met inzichten van beide 

kerkgenootschappen? Het missionaire gedachtegoed van de CAMA en de ecclesiologie van de 

Baptisten lijken elkaar in deze eerder te versterken dan tegen te spreken.  

Voortschrijdend inzicht leidt in deze hopelijk eerder tot verrijking van de theologische betekenis van 

de doop en haar verhouding tot het lidmaatschap van het plaatselijk lichaam van Christus.  

 

Conclusie  

Deze notie wil aantonen dat verschil van inzicht betreffende de verhouding doop en lidmaatschap de 

vorming tot een alliantie ABC&U niet in de weg staat. Eerder wordt gedacht dat het vormen van een 

alliantie zal leiden tot versterking van inzicht betreffende lidmaatschap van de gemeente en de 

verhouding doop en lidmaatschap. De hoop is dat continuerende theologische gesprekken tussen beide 

kerkgenootschappen het voortschrijdend inzicht betreffende de identiteit van de nieuw te vormen 

alliantie zullen bevorderen: beide gemeenschappen erkennen elkaar immers als gemeenten van 

Christus, bestaande uit gedoopte gelovigen. 

 

 

 

 


