
Beleidsplan Baptistengemeente Valkenburg aan de Geul. (Samenvatting). *

1. De universele gemeente.
Deze wordt in de Bijbel genoemd: Het Lichaam van Christus. Christus is het Hoofd van het 
lichaam, wij zijn de leden. De gemeente is geen organisatie, maar een organisme, dat 
uitsluitend bestaat uit wedergeboren christenen.

2. De plaatselijke gemeente.
De plaatselijke gemeente is een openbaring van de universele gemeente, eveneens slechts 
bestaande uit wedergeboren christenen als leden van het Lichaam.

3. Het kerkgebouw.
Er wordt beweerd, dat het kerkgebouw het huis van God is. Echter de gemeente zelf wordt in
de Bijbel omschreven als een gebouw, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Dat gebouw 
zijn wij dus zelf (de stenen van het gebouw, waarvan Jezus de hoeksteen is!)

4. De doop.
In veel kerken is het lidmaatschap verbonden met de kinder- of volwassendoop. De Bijbel 
leert echter, dat je lid van het Lichaam wordt door wedergeboorte. De doop is een 
(belangrijk) getuigenis van wat de Here in je leven reeds eerder heeft gedaan. Daarom wordt 
volwaardig meedoen met de diensten en functies in de gemeente ook verbonden met het 
gedoopt zijn.

5. Het functioneren van de gemeente.
De leden zijn allen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Zij vormt als 
het ware een gezin. En hebben dus zorg voor elkaar.

6. Gaven in de gemeente.
6.1. Er is één Lichaam, maar vele leden. Elk lid heeft gaven, die God hem of haar geschonken 

heeft ten dienste van het gehele Lichaam. De gave is dus niet voor eigen eer. Alle leden 
hebben een priesterlijke functie.

6.2. Sommige leden worden door hun gaven erkent als evangelisten, herders of leraar.
6.3. De gaven herders/leraar en evangelist kunnen in het leven van elk gemeentelid openbaar

worden en zijn dus niet voorbehouden aan ouderlingen en/of diakenen.
7. Leiding in de gemeente.

7.1. De leiding in de gemeente wordt gevormd door het dagelijks bestuur.
7.2. De grote beslissingen worden echter genomen door de leden van het kerkgenootschap 

tezamen, conform de statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
7.3.  De Baptistengemeente Valkenburg aan de Geul heeft geen aangestelde voorganger of 

predikant. Ook is er geen vast aangesteld personeel. Al het werk geschiedt door 
vrijwilligers, inclusief de zondagse prediking.

8. Beloningsbeleid.
Daar al het werk door vrijwilligers wordt gedaan (inclusief het bestuur) is er geen 
beloningsbeleid nodig. De vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen 
conform de rijks voorwaarden, indien zij dat verlangen.

* Het gehele beleidsplan is op aanvraag beschikbaar.


