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Te uwer informatie...  

 

Ontstaan  

De Gemeente van Apostolische Christenen is ontstaan in het begin van de 19e eeuw uit een  

opwekkingsbeweging in Engeland, namelijk de Katholiek-Apostolische Kerk. Deze kerk riep op tot  

herstel van het oorspronkelijk christendom en tot eenheid der kerken. Zij had de bedoeling binnen  

het christendom tot een nieuwe geloofsbeleving te komen.  

 

Verbreiding  

De Gemeente van Apostolische Christenen is in vele landen binnen en buiten Europa verbreid en  

vormt met verschillende Apostolische Gemeenten of Kerken in die landen de 'Vereniging van  

Apostolische Gemeenten'.  

 

Doelstelling  

De eerste doelstelling is: de bevordering en verbreiding van het christelijk geloof op de grondslag  

van de Bijbel. Daaruit vloeien andere doelstellingen voort:  

- herstel van de door Jezus Christus gegeven ambten of bedieningen, o.a. het apostelambt.  

- herstel van de door Jezus Christus en zijn apostelen ingestelde sacramenten: doop, verzegeling  

en heilig avondmaal.  

Daardoor kan de verzoening van de mens met God tot stand komen en kan er een  

vernieuwingsproces beginnen, een geestelijke wedergeboorte, die leidt tot het einddoel: een  

nieuwe mensheid, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  

 

Sacramenten  

Zoals vermeld kent de Gemeente van Apostolische Christenen drie sacramenten  

(heilshandelingen):  

De heilige waterdoop betekent o.a.: de opname in het Nieuwe Verbond met God, de inplanting  

in het geestelijk lichaam van Christus, de aanvang van het proces der wedergeboorte.  

De heilige verzegeling is de opwekking en overdracht van gaven en krachten van de Heilige  

Geest, waardoor de ziel wordt gevormd tot het koninklijk priesterdom.  

Het heilig avondmaal, volgend op de schuldvergeving, is de beleving van de verzoening met  

God. Er is bij de viering daarvan tevens sprake van een ontmoeting en gemeenschap van de ziel  

van de mens met Jezus Christus als zijn Verlosser en met alle oprechte christenen.  
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Evangelieverkondiging  

Het middelpunt van deze verkondiging is Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Zoon Gods.  

Zij is gericht op de geestelijke vernieuwing van de mens, op de eenheid met alle oprechte  

christenen, op de toebereiding der zielen voor de Dag des Heren en op de werkzaamheid van de  

Heilige Geest in de Gemeente, opdat er geen angstgevoelens, dweperij of fanatisme ontstaan.  

Christus wil in blijdschap gediend worden!  

 

Zielsverzorging  

Onze Gemeente tracht in haar zielsverzorging de liefde van Christus tot uiting te brengen, zonder  

onderscheid van ras, nationaliteit of sociale status. Daarbij wordt de mens gezien als een totaliteit  

van lichaam, ziel en geest.  

Zij ontplooit activiteiten ten behoeve van kinderen, jongeren, bejaarden en gezinnen.  

Een speciale zegen wordt gegeven bij confirmatie, huwelijk, huwelijksherdenkingen en  

teraardebestellingen.  

 

Toekomstverwachting  

Wij geloven op grond van talloze uitspraken van Jezus Christus en zijn apostelen aan de  

wederkomst van Christus. Het tijdstip van deze wederkomst blijft voorbehouden aan God, de  

Vader. Wij geloven in de komst van het duizendjarig vrederijk, aan het eindgericht en aan de  

komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de verloste mensenzielen een eeuwige  

gemeenschap met God zullen hebben en met Hem in volledige harmonie zullen leven.  

 

Bedieningen  

De Gemeente van Apostolische Christenen kent, evenals de eerste christen-gemeenten, het  

apostelambt als leidinggevende en onderwijzende bediening. Alle besluiten ten aanzien van de te  

verkondigen leer en de gemeentelijke ordening worden door het apostelcollege genomen. De  

afzonderlijke gemeenten worden door dienaren, volgens het bijbelse voorbeeld, verzorgd. Deze  

dienaren worden door een apostel voor die arbeid aangewezen en ingezet. Zij ontvangen daarvoor  

geen geldelijke vergoedingen.  

 

Verhouding tot andere kerken  

Onze Gemeente zoekt en stimuleert datgene, waarin zij één is met andere christelijke  

geloofsrichtingen. Wel wijst zij daarbij nadrukkelijk op die geloofspunten, die in sommige kerken  

aan het evangelie zijn toegevoegd, of - bij andere - zijn verdwenen. Zij tracht het gehele  

evangelie, in al zijn facetten, te onderwijzen en te verbreiden. Zij is daarom geen sekte!  

 

Nadere informatie  

Wanneer u meer wilt weten over de Gemeente van Apostolische Christenen, over het werk van de  

Heilige Geest in onze Gemeente, dan wordt u vriendelijk uitgenodigd onze diensten bij te wonen!  

U kunt de adressen van onze Gemeente vinden op onze site `http://www.apostolisch.nl'  


