STATUTEN van de CHRISTENGEMEENTE EDE e.o.
Artikel l. NAAM
a.
b.
c.

De gemeente draagt de naam CHRISTENGEMEENTE EDE e.o., hierna te noemen: de gemeente.
De gemeente is gevestigd te Ede gld.
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

Artikel 2. FUNDAMENT
Op grond van de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde enig betrouwbaar getuigenis aangaande de
openbaring van God, belijdt de gemeente, dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, haar Fundament
en haar Hoofd is (l Corinthe 3:10 en Efeze 1:22). Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift dan ook als hoogste gezag
voor de gemeente.

Artikel 3. OPDRACHT
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht om:
a.
als lichaam van Christus te wandelen waardig aan de roeping, waarmee zij geroepen is, in het samenleven der
heiligen elkaar in liefde te verdragen en te dienen, en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des
vredes (Efeze 4:1,2);
b.
maximaal bij te dragen aan de zendingsopdracht, zoals vermeld in Mattheüs, waar staat alle volken tot Zijn
discipelen te maken, hen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en hen te
leren onderhouden al wat Christus hen bevolen heeft. (Mattheüs 28:19)
c.
wat zij uit het Woord geleerd heeft toe te vertrouwen aan betrouwbare mensen die bekwaam zullen zijn om ook
anderen te onderrichten (2Timotheüs 2:2)
d.
De Here God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel onze kracht en dit onze kinderen in te
prenten en er over te spreken waar wij ook zijn en wat wij ook doen. (Deuteronomium 6:5-7)

Artikel 4. UITVOERING
De gemeente tracht de opdracht van de Heer in hoofdzaak uit te voeren door:
a.
samen te komen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest om de Heer te loven, te danken en te
aanbidden en voorbede te doen, het evangelie te prediken, te dopen door onderdompeling, de maaltijd des
Heren te vieren, elkaar toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Hand. 2:42)
b.
gezamenlijk en/of persoonlijk te getuigen van de Here Jezus Christus in woord en daad
c.
de onderlinge gemeenschap te bevorderen door middel van het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in
groter, zowel als in kleiner verband;
d.
aandacht te geven aan en zoveel mogelijk mee te dragen in de geestelijke en materiële nood van haar leden;
e.
expliciet vorm te geven aan de specifieke behoeften van de kinderen en tieners als een belangrijk onderdeel van
de gemeente.

Artikel 5. LEDEN
De gemeente kent geen leden in de formele zin van het woord. Veeleer beschouwt de gemeente het lidmaatschap
zoals benoemd in Efeze 4:16, waar staat:
En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al
zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen
in de liefde.
Nadat gebleken is dat mensen de gemeente regelmatig willen bezoeken zal een vertegenwoordiging uit de oudsten
een kennismakingsgesprek hebben. In dit gesprek wordt duidelijk of de bezoeker zich in de beginselen van de
gemeente herkent en geldt in het bevestigende geval als lid in de bovenbedoelde zin.
Om de gemeente en degenen die de gemeente nog maar kort bezoeken te beschermen geldt een periode van
tenminste een half jaar na het kennismakingsbezoek van de oudsten waarin nieuwe leden nog geen gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden kunnen dragen.

Artikel 6. GEMEENTEVERGADERINGEN
Om zich te beraden op en te beslissen over de uitvoering van haar opdracht, komen de leden van de gemeente
tenminste éénmaal per jaar bijeen in een vergadering en méér indien de noodzaak daartoe aanwezig is. Hierin wordt
het gevoerde en te voeren beleid van de oudsten toegelicht en wordt hierop inbreng van de gemeente gevraagd.

Artikel 7. LEIDING VAN DE GEMEENTE
a.

b.
c.
d.

e.

De leiding van de gemeente berust bij broeders-oudsten en bestaat uit tenminste twee leden. Voordracht van
een nieuwe oudste geschiedt op unanieme voordracht van de oudsten die als zodanig in functie zijn.
Hun aanwijzing geschiedt met inachtneming van hetgeen de Schrift daarover zegt in l Tim. 3:2-7 en Titus 1:6-9.
Herkenning van de aspirant-oudste door de gemeenteleden bevestigt vervolgens hun aanwijzing.
Ontheffing van een oudste uit zijn functie geschiedt op zijn verzoek, danwel op bijbelse gronden.
De oudsten vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte en zijn gelijkelijk bevoegd alle burgerlijke
handelingen voor haar te verrichten.
Beleidsbeslissingen van de oudsten worden genomen op basis van unanimiteit. In geval er op enig moment
geen unanimiteit bereikt kan worden, wordt nog geen besluit genomen totdat alsnog unanimiteit bereikt is.
Uiterlijk na een half jaar nadat één der oudsten een concept-beleidsbeslissing (waarvoor geen unanimiteit bereikt
kan worden) schriftelijk ter vaststelling heeft voorgedragen aan de andere oudsten, wordt advies ingewonnen bij
een adviseur buiten de gemeente. Deze wordt op basis van unanimiteit gekozen door de oudsten. Hiervan wordt
verplicht door de oudsten mededeling gedaan aan de gemeente in een daartoe bijeengeroepen vergadering. Als
ook over de keuze van een aan te wijzen adviseur geen unanimiteit bestaat bij de oudsten, dan wordt door een
meerderheid van de aanwezigen in de bijeengeroepen gemeentevergadering deze keuze bepaald. Deze
vergadering wordt tenminste twee weken voor de geplande datum schriftelijk aangekondigd aan de leden van de
gemeente.
Het advies van de aldus aangewezen adviseur is bindend voor de gemeente en zal dan ook worden uitgevoerd
onder leiding van de oudsten.

Artikel 8. VERMOGEN VAN DE GEMEENTE
Het vermogen van de gemeente bestaat uit:
a.
vrijwillige bijdragen van gemeenteleden;
b.
schenkingen, erfstellingen en legaten;

c.
d.

opbrengst van kapitaal
alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 9. HOOFDZAKEN VAN ONS GELOOF
De oudsten zijn verantwoordelijk voor de formulering van de bijbelse basis van de gemeente in een document:‘de
hoofdzaken van ons geloof’.
Dit document dient ter verduidelijking voor bezoekers van de gemeente en als basis voor onderwijs aan en gesprek
met de gemeenteleden.
De oudsten zijn bevoegd dit document op basis van unanimiteit bij te stellen nadat de gemeente in een daartoe
bijeengeroepen gemeentevergadering hierover is geïnformeerd en van gedachte heeft kunnen wisselen.

Artikel 10. ONTBINDING DER GEMEENTE
a.

b.

Een besluit tot ontbinding der gemeente geschiedt op unanieme voordracht van de oudsten nadat de gemeente
in een daartoe bijeengeroepen gemeentevergadering hierover is geïnformeerd en van gedachte heeft kunnen
wisselen.
Bij de ontbinding van de gemeente besluit de gemeentevergadering op unaniem voorstel van de oudsten over de
bestemming van de bezittingen van de gemeente.

Artikel 11. WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Een wijziging van deze statuten geschiedt op voordracht van de oudsten der gemeente na bespreking daarvan in een
daartoe bijeengeroepen gemeentevergadering.
De artikelen 2, 3, 7 en 11 zijn van wijziging uitgesloten.

Artikel 12. SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslissen de oudsten met inachtneming van hetgeen in artikel 7 is
bepaald. Dit geldt eveneens in gevallen waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van deze statuten.
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