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Naam

Artikel 1: 1. De Gemeente draagt de naam “Baptisten Gemeente Steenwijk” hierna te 
noemen de Gemeente. De Gemeente is gevestigd in de gemeente 
Steenwijkerland.

2. De Gemeente is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek; zij bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en 
is als zodanig erkend naar het Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2: Wij geloven:
1. Dat er één God is, die volkomen volmaakt is, eeuwig bestaande in drie 

personen; Vader, Zoon en Heilige Geest.
2. Dat god, de Vader, soeverein is in schepping, voorzienigheid, openbaring, 

verlossing en voleinding.
3. Dat God, de Zoon, mens werd in Christus Jezus. Hij is waarlijk God en 

waarlijk mens en daar om de enige middelaar tussen God en mensen. Hij 
werd ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij 
was zonder zonde en stierf in onze plaats aan het kruis om ons met God te 
verzoenen, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Hij is lichamelijk 
opgestaan uit de dood, is naar de hemel gevaren en zal terugkeren in macht 
en heerlijkheid om Zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede op te richten.

4. Dat God, de Heilige Geest, de wedergeboorte bewerkt en in de gelovige 
woont. Hij verlicht ons verstand, geeft vrucht en gaven, heiligt ons en geeft 
ons kracht om te getuigen en te werken voor Jezus Christus.

5. Dat de bijbel het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is. De Bijbel is 
Gods openbaring ten opzichte van de redding van mensen. De Bijbel is 
absoluut betrouwbaar en gezaghebbend in alle zaken van geloof en leven.

6. Dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. De mens is van 
God afgevallen door ongehoorzaamheid en werd daardoor betrokken bij 
zowel, de lichamelijke als de geestelijke dood. Alle mensen worden geboren 
met een zondige natuur en gaan daardoor in tegen Gods bedoelingen. Zij 
staan daardoor schuldig tegenover God. De zonde maakt scheiding tussen 
God en mensen, er is een kloof die de mens zelf niet kan overbruggen.

7. Dat de mens alleen van zonde en schuld verlost kan worden door het 
volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis. Omdat Zijn 
bloed daar geeft gevloeid, toen Hij Gods toorn vanwege de zonde op zich 
nam, kan een mens vergeving ontvangen. Allen die zich bekeren en in Hem 
geloven worden met God verzoend. Zij worden kinderen van God, 
ontvangen de gave van het eeuwige leven en zijn geroepen de Here Jezus 
te belijden door zich te laten dopen door onderdompeling.

8. Dat de Gemeente bestaat uit allen die geloven in de Here Jezus, die 
wedergeboren zijn door de Heilige Geest. Jezus Christus is het hoofd van de 
Gemeente, Zijn lichaam, die tot taak heeft gekregen de wereld in te gaan om 
het evangelie te verkondigen aan alle volken. De plaatselijke Gemeente is 
een lichaam van gelovigen in Jezus Christus, die samen zijn verenigd om 
God te eren, te aanbidden, gemeenschap der heiligen te beleven, van het 
evangelie te getuigen in woord en daad en inzettingen van doop en Heilig 
Avondmaal te onderhouden.

9. Dat er een lichamelijke opstanding van de doden zal zijn. De gelovigen 
zullen opstaan tot een eeuwige vreugde en zaligheid. Het lot van 
ongelovigen en onboetvaardigen bestaat uit een eeuwige kwelling.
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10. Dat in het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus ook in de genezing 
van onze geest, ziel en lichaam naar Gods wil kan worden voorzien. Gebed 
voor zieken en zalving met olie worden in de Schrift geleerd en zijn het 
voorrecht van de Gemeente in onze huidige tijd.

11. Dat de wederkomst van de Here Jezus nabij is. Dat is de gezegende hoop 
van de gelovige en een waarheid die stimuleert tot een heilige en getrouwe 
arbeid.

12. De Gemeente strekt zich, samen met Israël, uit naar de komst van de 
Messias (het Koninkrijk van God).

Doel

Artikel 3: De Gemeente heeft tot doel: God eren door toegewijde volgelingen van Jezus 
Christus te zijn en te maken, plaatselijk tot wereldwijd.

Dit doel omvat de volgende aspecten:
1. Haar leden aansporen en in de gelegenheid stellen om de van God gegeven 

gaven en talenten aan te wenden om god te verheerlijken.
2. Het evangelie te verkondigen, te bidden en te werken tot lof en eer van God 

en tot bekering van zondaren.
3. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk 

getuigenis op te nemen in de Gemeente.
4. Naar Bijbelse orde de gelovigen in Christus Jezus samen te voegen door 

hen op grond van hun persoonlijke belijdenis te dopen door onderdompeling.
5. De gelovigen in Christus Jezus op te bouwen in het geloof, de hoop en de 

liefde en hen aan te sporen tot en te sterken in een reine Godsvruchtige 
levenswandel.

Middelen

Artikel 4: De middelen, waarmee de Gemeente haar doel tracht te bereiken zijn:
1. Het samenkomen in diensten waarin lofprijzing, aanbidding, gebed, 

offeranden en prediking centraal staan.
2. Het onderhouden van de twee instellingen die de Here aan de Gemeente 

heeft gegeven, de doop door onderdompeling, welke geschiedt op grond 
van persoonlijk geloof, en de viering van het Heilig Avondmaal.

3. Het houden van samenkomsten zoals Bijbelstudies voor jeugd en 
volwassenen, bidstonden, zondagsschool en jeugdwerk.

4. Openstaan voor vernieuwing en creatieve ideeën passend binnen de 
doelstelling van de Gemeente opdat steeds op verfrissende en eigentijdse 
wijze kan worden aangesloten op de behoefte en noden van de wereld.

5. Het indelen van alle leden en vrienden van de Gemeente in huiskringen 
welke dienen tot de gemeenschap, het onderwijs, de zorg voor en 
terechtwijzing van elkaar.

6. Het geven van pastorale en diaconale zorg aan leden en vrienden.
7. Steunverlening en medewerking aan plaatselijk, landelijk en internationaal 

werk dat met het doel van de Gemeente overeenstemt.
8. Het uitzenden en ondersteunen van zendelingen.
9. De beschikbare financiële middelen aanwenden voor alle vormen van arbeid 

die het doel van de Gemeente helpen verwezenlijken. 
10. Indien nodig, na enkele vermaningen, het uitoefenen van tucht.
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Leden

Artikel 5: Leden van de Gemeente zijn:
1. Zij, die Jezus Christus belijden als Zoon van God en Hem aanvaarden als 

hun Heiland en Heer, en in de Gemeente worden gedoopt, overeenkomstig 
artikel 3, lid 4.

2. Zij, die Jezus Christus belijden als Zoon van God en Hem aanvaarden als 
hun Heiland en Heer, die elders door onderdompeling zijn gedoopt, en 
toetreden tot de Gemeente.

3. Diegenen die met attestatie uit andere Gemeenten zijn overgeschreven en 
instemmen met de Statuten van de Gemeente.

Beëindiging Lidmaatschap

Artikel 6: Het lidmaatschap van de Gemeente eindigt:
1. Bij overlijden.
2. Bij overschrijving naar een andere Gemeente.
3. Door bedanken, schriftelijk bevestigd aan de Raad der Gemeente.
4. Door uitsluiting, na betrokkene herhaaldelijk te hebben vermaand. Aan de 

uitgeslotene(n) wordt het besluit van de Raad der Gemeente namens de 
Gemeente met redenen omkleed schriftelijk kennis gegeven en de uitsluiting 
wordt bekend gemaakt aan de Gemeente.

5. Door onttrekking, ingeval door een lid zonder aanvaardbare reden 
gedurende langer tijd geen medewerking is gegeven aan de verwezenlijking 
van het doel der Gemeente. De uitsluiting op grond van onttrekking vindt pas 
plaats na herhaaldelijke vermaningen door de Raad der Gemeente en wordt 
schriftelijk door de Raad der Gemeente, namens de Gemeente bevestigd.

Raad van de Gemeente

Artikel 7: 1. De Raad van de Gemeente kent twee functies, de functie van oudste en de 
functie van diaken. De functie van oudste wordt alleen door broeders 
uitgevoerd, de functie van diaken door zowel broeders als zusters.

2. - De Raad bestaat uit tenminste drie broeders, die biddend opzien 
naar God, op voordracht van de Gemeente worden gekozen door de 
Raad overeenkomstig de aard van hun bediening: voorganger, 
oudste en diaken.

- In verband met besluitvorming bestaat de Raad bij voorkeur uit een 
oneven aantal broeders en zusters (tenminste vijf).

- De voorganger vervult in de Raad een adviserende en 
ondersteunende taak, neemt geen deel aan besluitvorming van de 
Raad en kan geen voorzitter zijn.

3. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling 
overleg binnen de Raad verdeeld. De Raad kan uit zijn midden een dagelijks 
bestuur benoemen, waarin tenminste de voorzitter, secretaris en 
penningmeester zitting hebben. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
worden door de Raad vastgesteld.

4. De Raad vertegenwoordigd de Gemeente in en buiten rechte en is bevoegd 
alle burgerlijke handelingen te verrichten.

5. De raad is eindverantwoordelijk voor alle geestelijke, organisatorische en 
materiële zaken binnen de Gemeente.
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6. De raad heeft goedkeuring van de leden nodig bij:
- Het aangaan van langdurige verplichtingen.
- Het bezwaren van roerende en onroerende goederen van de 

Gemeente.
- Het uitgeven van bedragen die buiten de aangenomen begroting 

vallen, of hoger zijn dan het in het Huishoudelijk Reglement 
vastgestelde bedrag.

7. De Raad brengt tenminste eenmaal per jaar aan de Gemeente verslag uit 
van zijn werkzaamheden.

Inkomsten

Artikel 8: De inkomsten van de Gemeente bestaan uit:
a. Regelmatige vrijwillige bijdragen.
b. Collecten tijdens de samenkomsten.
c. Verhuur roerende en onroerende goederen
d. Erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten waaraan geen 

bezwarende lasten en/of verplichtingen mogen zijn verbonden. 

Financieel verslag

Artikel 9: 1. Elk jaar wordt door de penningmeester van de Gemeente en de overige 
kashouders, aan de Gemeente rekening en verantwoording afgelegd van 
het beheer over het boekjaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december.

2. Een financiële controlecommissie, benoemd in de jaarvergadering van de 
Gemeente oefent direct na het afsluiten van het boekjaar controle uit. In de 
jaarvergadering brengt zij verslag uit van haar bevindingen.

Ledenvergaderingen

Artikel 10: 1. De Raad belegt tenminste tweemaal per jaar een ledenvergadering, 
waaronder een jaarvergadering.

2. Tijdens de jaarvergadering worden onder meer het financiële verslag van de 
penningmeester en het jaarverslag van de secretaris gepresenteerd.

3. De jaarvergadering wordt zo mogelijk in het eerste kalenderkwartaal 
gehouden.

Stemrecht

Artikel 11: 1. Alle leden van de Gemeente hebben stemrecht, met uitzondering van hen 
die onder tucht zijn gesteld.

2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de Statuten 
en/of het Huishoudelijk Reglement anders bepalen.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 12: 1. Hetgeen betrekking heeft op de behartiging van de geestelijke, stoffelijke en 
organisatorische belangen, de wijze van aanvaarding, tucht en uitsluiting 
van leden, de verkiezing van de Raad.

2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepaling bevatten die in strijd is met 
deze Statuten.
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Ontbinding der Gemeente

Artikel 13: 1. Mocht de ontbinding van de Gemeente onverhoopt ooit aan de orde komen, 
dan kan tot ontbinding worden besloten met tweederde van de uitgebrachte 
stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin tenminste 
drie vierde van het aantal leden aanwezig is.
De leden dienen daartoe tenminste veertien dagen van te voren schriftelijk 
te zijn uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering, onder 
kennisgeving van het voorstel tot ontbinding.

2. Is in deze vergadering geen drie vierde van het aantal leden tegenwoordig, 
dan wordt een tweede vergadering belegd onder herhaalde kennisgeving 
van het voorstel tot ontbinding.
Besluiten op deze tweede vergadering genomen, zijn van kracht, indien 
deze de goedkeuring hebben van twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.

3. Behoudens inachtneming van de voorschriften van artikel 23 van boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek komen bij ontbinding van de gemeente haar baten 
onder beheer van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 
gevestigd te Amsterdam. Onder voorbehoud van de verplichting voor de 
Unie om, indien binnen de tijd van tien jaar na het besluit tot ontbinding van 
de Gemeente een nieuwe Baptisten Gemeente Steenwijk is gesticht en als 
lid is opgenomen in de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 
voornoemde baten uiterlijk zes maanden na institutie aan deze Gemeente 
ter beschikking te stellen.

Onvoorziene gevallen

Artikel 14: 1. In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin deze Statuten 
en/of het Huishoudelijke Reglement niet voorzien, beslist de Raad zoveel 
mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en/of het 
Huishoudelijke Reglement.

2. In onvoorziene gevallen, van algemene aard zijnde, beslist de Gemeente.

Wijziging Statuten

Artikel 15: 1. Tot wijzigingen van deze Statuten kan worden besloten op een speciaal 
daartoe belegde vergadering, waartoe de leden tenminste veertien dagen 
van te voren schriftelijk moeten zijn uitgenodigd onder kennisgeving van de 
voorgenomen wijzigingen. De wijzigingen behoeven twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen.

2. Binnen een maand na het tot stand komen van deze wijziging wordt daarvan 
schriftelijk kennis gegeven aan de commissie van de Unie van Baptisten 
Gemeente in Nederland.
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