GELOOFSVERKLARING
&
THEOLOGISCHE EN THEORETISCHE
UITGANGSPUNTEN

GELOOFSVERKLARING
a. Wij geloven in de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
b. Wij geloven in de soevereiniteit van God in schepping, voorzienigheid, openbaring
en voleinding.
c. Wij geloven in de goddelijke inspiratie van geheel de Heilige Schrift (de 39 boeken
van het Oude Testament en de 27 boeken van het Nieuwe Testament) en daaruit
voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en
leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart. Wij geloven dat de Bijbel spreekt
met absoluut gezag, ook waar hij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de
natuur.
d. Wij geloven in de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen
mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
e. Wij geloven dat Christus alleen waarlijk God en mens is; dat Hij de enige
middelaar is tussen God en mensen; dat er geen redding is door een ander
evangelie, persoon of proces; dat de zondaar verlost wordt door het vergoten
bloed van Jezus Christus, en uit genade gerechtvaardigd wordt, niet door werken,
maar door geloof in Hem. Wij geloven in de maagdelijke geboorte van Christus,
Zijn zondeloos leven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn zitten
aan de rechterhand van de Vader, en Zijn persoonlijke wederkomst met macht en
heerlijkheid.
f. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het
eeuwige leven en van degene die verloren gaan, tot het eeuwige oordeel.
g. Wij geloven in het werk van God de Heilige Geest, die het denken verlicht, de
wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt
gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus
Christus.
h. Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele
gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is, en die,
krachtens Zijn bevel geroepen is om God in de wereld te eren en te dienen, Zijn
waarheid te verkondigen en te verdedigen, Zijn karakter ten toon te spreiden, en
de realiteit van Zijn koninkrijk door middel van de plaatselijke gemeente en door
hun persoonlijke levensstijl te demonstreren.
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THEOLOGISCHE EN THEORETISCH UITGANGSPUNTEN
BETREFFENDE PASTORALE COUNSELING
In het licht van deze geloofsverklaring, wordt het centrale theologische uitgangspunt, dat de
bediening van de Stichting moet kenmerken, als volgt geformuleerd:
Het enig geschikt fundament waarop een christelijke hulpverlening gebouwd kan worden, is
het geschreven Woord van God, en de goddelijke openbaring hierin over God, de mens, de
problemen van de mens en de oplossingen ervan.
De volgende stellingen geven de praktische uitgangspunten betreffende de christelijke
hulpverlening van het Centrum voor Pastorale Counseling:
a. Wij geloven dat, opdat iemand op een diepgaande of duurzame manier geholpen kan
worden, hij wedergeboren zou moeten worden. Wanneer een christelijke hulpverlener
een ongelovige begeleidt, is het zijn belangrijkste – hoewel niet uitsluitende – taak
hem met Christus en de noodzakelijke wedergeboorte bekend te maken.
b. Wij geloven dat christelijke counseling een wezenlijk bestanddeel is van de pastorale
gave en bediening en rechtstreeks in verband gebracht moet worden met diegenen
die deze bediening vervullen in het kader van de plaatselijke gemeente. (Christelijke
hulpverleningsorganisaties moeten fungeren als ‘diaconale arm’ ten behoeve van de
plaatselijke gemeente.)
c. Wij geloven dat christelijke counseling opgevat moet worden als een middel tot
progressieve heiliging. Hiermee bedoelen wij dat het een geestelijke taak is, met als
doel een individu te helpen groeien in genade en waarheid naar het beeld van
Christus. Onder de middelen die de Heilige Geest geeft om dit doel te bereiken zijn:
de Heilige Schrift, de bediening van door God toegeruste mensen en gebed.
d. Wij geloven dat het geïnspireerde Woord van God de volkomen toereikende basis
voor en het kader van de taakuitvoering van de christelijke hulpverlener vormt.
Theoretische uitgangspunten of therapeutische praktijken worden als ontoereikend,
onjuist en/of ongeschikt beschouwd indien die niet hun oorsprong vinden in of niet in
overeenstemming zijn met de Heilige Schrift.
e. Wij geloven dat alleen de Heilige Schrift – verstaan door openbaring van Godswege
door een hart en een verstand die zich voegen onder de heerschappij van de Heilige
Geest – ons leert waarheid te onderscheiden van dwaling. Daarom moet bij het
onderzoeken, implementeren en evalueren van psychologische theorieën en
psychotherapeutische technieken de Heilige Schrift gezaghebbend en vormgevend
functioneren.
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