Bespreekpunten lidmaatschap
De Evangelische gemeente Parousia Zoetermeer heet nieuwe leden van harte welkom. Met
het lidmaatschap wil je verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente, met inzet van je
tijd, talenten en middelen. Je zult je als levende steen laten voegen in het bouwwerk. Door je
betrokkenheid en toewijding bij de gemeente, haar leden en bezoekers. Aan het
lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden. Wanneer je het lidmaatschap aanvraagt, zal de
raad tijdens een gesprek met jou deze punten bespreken en waar nodig toelichten.

Wat verwachten wij van jou als lid van de gemeente?
•
•
•

•

Je kunt getuigen van je wedergeboorte op grond van Johannes 3:3-6.
Je hebt de doop door onderdompeling op grond van jouw geloof in Jezus Christus
ontvangen.
Je erkent dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. En je onderschrijft de
geloofsbelijdenis en de doelstellingen van de gemeente, zoals beschreven staat in de
statuten.
Je bent minimaal 18 jaar oud en bezoekt meer dan 6 maanden trouw de diensten.

Wat vragen wij van jou als lid van de gemeente?
1 . Persoonlijke geloofsgroei
Je wilt geestelijk groeien door dagelijks te bidden, de Bijbel te lezen en te bouwen
aan een hechte relatie met Jezus Christus. Je zult je onderwerpen aan de wil van God
en je streeft naar een leven waarin de vrucht van de Geest tot uiting komt. Je wilt de
geestelijke gaven ontdekken die God aan jou heeft gegeven. En deze gebruiken voor
het welzijn van de gemeente en de mensen om je heen. (2 Timoteüs 3:17; Matteüs
7:21-23; Galaten 5:22- 24; 1 Korintiërs 14:1; Efeziërs 4:11-16)
2. Deelname aan de gemeente
Je gaat zoveel mogelijk naar de samenkomsten, studiekringen, gebedsbijeenkomsten
en leden- of gemeentevergaderingen. Je zult naar vermogen meewerken aan de
opbouw en bloei van de gemeente. Door samen met andere leden zorg te dragen
voor elkaar, elkaar te dienen, voor elkaar te bidden, elkaar aan te moedigen en te
bemoedigen. (Handelingen 2:42)

3. Ondersteuning van de gemeente
Je wilt de gemeente ondersteunen met je betrokkenheid en inzet bij het werk van de
gemeente. En, als je daar voor de mogelijkheden hebt, door financieel bij te dragen.
Een Bijbelse richtlijn is dat je 10% van je inkomsten wilt geven aan de Heer. Dit is
geen verplichting, maar een manier om je dankbaarheid aan God en liefde voor je
naasten te tonen. Je zult naar eigen vermogen, hulp geven zowel aan de mensen om
je heen als wereldwijd. Ondersteuning van je eigen gemeente is daarbij een
wezenlijk onderdeel. (Maleachi 3: 8- 10; 2 Korintiërs 8:13 - 15)
4. Bescherming van de gemeente
Je bent open, eerlijk en trouw aan de mensen om je heen. Je vermijdt laster, roddel
en negatieve kritiek op elkaar of de gemeente. Als het gebeurt, spreek je elkaar daar
op aan. Je aanvaardt het gezag van de leiders van de gemeente, die door God zijn
aangesteld om de gemeente te dienen. (Efeziërs 4:25-32; 1 Tessalonicenzen 5:12-13)
5. Uitdragen van het Evangelie
Je zult zoveel mogelijk meewerken aan de verkondiging van het evangelie van Jezus
Christus. Je zoekt naar mogelijkheden om anderen het evangelie te vertellen. Door
betrokkenheid bij evangelisatie en zending, maar bovenal doordat je persoonlijk
getuigenis aflegt van Hem. Zowel in je spreken als in de dingen die je doet. Door de
kracht van de Heilige Geest. (Handelingen 1:8)

Wat verwacht je van Parousia?
•

Tijdens het gesprek krijg je uiteraard ook alle gelegenheid om aan te geven welke
verwachting jij van Parousia hebt.

