GELOOFSBELIJDENIS
van stichting Evangelisch College zoals verwoord in de statuten

Art.2. 3. a.
b.

De stichting heeft als grondslag de Bijbel.
De stichting belijdt haar geloof als volgt.
1. Wij geloven dat er één God is, de Schepper van alle dingen, Die eeuwig
bestaat en Zich openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
2. Wij geloven dat de Zoon van God de Heer Jezus Christus is, die in zijn
godheid gelijk is aan God de Vader, waarlijk mens is geworden door
geboorte uit de maagd Maria, zondeloos heeft geleefd en wonderen heeft
verricht. Voorts geloven wij in de historiciteit van zijn sterven en zijn
lichamelijke opstanding op de derde dag, zijn hemelvaart, zijn verhoging
zittend aan de rechterhand van de Vader, en in zijn persoonlijke
wederkomst met macht en heerlijkheid.
3. Wij geloven dat God betrokken is bij zijn schepping, maar hier niet in
opgaat of mee samenvalt en zich in het verleden ín en dóór de schepping
persoonlijk aan de mens heeft geopenbaard.
4. Wij geloven dat God Zèlf mensen heeft geïnspireerd deze historische
openbaring schriftelijk vast te leggen en wel op dusdanig unieke wijze, dat
deze schriftelijke vastlegging niet alleen een getuigenis is ván de
openbaring, maar zelf ook openbaring ís. Deze goddelijk geïnspireerde
schriftelijke openbaring van God aan de mens is de Bijbel. De
oorspronkelijke documenten hiervan beschouwen we als het onfeilbare en
gezaghebbende Woord van God. Wij aanvaarden deze Bijbel als de
hoogste autoriteit voor alle vragen betreffende geloof en leven.
5. Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed is geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis.
6. Wij geloven dat de mens sinds de zondeval vrijwillig in opstand is tegen
God en dat derhalve ieder mens een zondaar is. Wij geloven tevens dat,
vanwege deze volkomen zondigheid van de menselijke natuur als gevolg
van de zondeval, ieder mens de verlossing van Jezus Christus nodig heeft
om deel te krijgen aan het eeuwige leven in Gods Koninkrijk.
7. Wij geloven dan ook dat God de mens liefheeft en dat Hij zijn enige Zoon
heeft gezonden om het zondeprobleem op te lossen en de mens met Zich
te verzoenen; wij geloven dat de Zoon van God, Jezus Christus,
plaatsvervangend gestorven is voor de zonden van de mens.
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Wij geloven dat ieder mens die dit offer, op grond van genade, door geloof,
aanneemt vergeving van zonden ontvangt, door en voor God
gerechtvaardigd wordt en een nieuw mens wordt door de herscheppende
werking van de Heilige Geest. Voorts geloven wij dat het Gods bedoeling is
dat deze boodschap van leven aan alle mensen wordt verkondigd.
Wij geloven in de verlossing van de mens zodanig, dat wie gelooft in Jezus
Christus en in Zijn plaatsvervangend offer, bevrijd is van de straf en de
macht der zonde zowel in het tegenwoordige als in het toekomende leven.
Wij geloven in de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, die de Heilige
Geest bewerkt in de mens zodra deze gelooft in Jezus Christus als zijn
persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Ook geloven wij dat bij de
wedergeboorte de mens het eeuwige leven deelachtig wordt.
Wij geloven in de inwoning van de Heilige Geest en de noodzakelijkheid
van de vervulling met de Heilige Geest bij iedere gelovige.
Wij geloven in de geestelijke eenheid van hen die in Christus geloven.
Wij geloven in de wederopstanding van alle doden; van hen die behouden
worden tot de opstanding ten leven en van hen die verloren gaan tot de
opstanding ten oordeel.
Wij geloven dat de Gemeente van Jezus Christus behoort te leven vanuit
de hoop van Zijn spoedige en persoonlijke verschijning, tot opname van
Zijn Gemeente en daaropvolgend Zijn wederkomst op aarde met de Zijnen,
met als doel het herstel van Israël en de oprichting van Zijn duizendjarige
rijk van vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der aarde.
Wij geloven in de voltooiing van Gods heilsplan door de schepping van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de oprichting van Zijn eeuwige rijk,
waar God zal zijn alles in allen.
Middels bovenstaande omschrijving van haar geloofsovertuiging wil het
Evangelisch College als evangelisch-interkerkelijke organisatie zich
verbonden weten met het historisch belijden zoals uitgedrukt in de
Apostolische geloofsbelijdenis en in de belijdenis van NiceaConstantinopel.

c.

De stichting heeft haar evangelische identiteit op basis van art.2 sub 3a, de
grondslag, en art.2 sub 3b, haar geloofsbelijdenis, uitgewerkt in een separaat
identiteitsdocument.

