Doop Geloften
1
• Accepteert u de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, en gebruikt u het als
uw standaard voor geloof en toepassing.
2 Timotheus 3:16, 17; Handelingen 20:32.

2
• Gelooft u dat Jezus de eeuwige Zoon van God en Redder van de mensheid is?
• Hebt u Hem geaccepteerd als uw persoonlijke Redder voor de verlossing van
zonde, die Hij door Zijn genade aanbiedt?
• Zult u Hem elke dag uitnodigen om in uw hart te wonen, door de Heilige Geest?
Johannes 1:12–13; Galaten 2:20.

3
• Heeft u zich bekeerd van alle zonden die bij u bekend waren, en heeft u deze aan
God beleden, gelovende dat Hij, om Christus’ wille u vergeven heeft.
• Voor zover mogelijk, heeft u zich verzoend met hen die u verkeerd behandeld
hebt, of met hen die u verkeerd behandeld hebben?
1 Johannes 1:9; Mattheus 5:23–26; Ezechiël 33:15. 2
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4
• Gelooft u dat de Heilige Geest een aparte en duidelijk te onderscheiden
persoonlijkheid is; dat Hij de Derde Persoon in de Godheid is, samen met de
Vader en de Zoon?
• Is het uw doel om uw leven aan God over te geven, Zijn wil te doen, en Zijn
geboden te houden, door de kracht van de Heilige Geest?
Romeinen 12:1; Colossenzen 3:17; Openbaring 12:17; 22:14; Johannes 14:15–18.

 5 
• Streeft u ernaar een dagelijkse gemeenschap met God te onderhouden door
persoonlijke aanbidding in gebed en Bijbelstudie?
• Zult u voorzien in, of ondersteuning geven aan aanbidding met uw familie bij u
thuis, zowel in de ochtend als in de avond?
Daniël 6:10; 1 Timotheüs 2:1; 2 Timotheüs 2:15.

6
• Erkent u uw persoonlijke verantwoordelijkheid in het actief delen van het
Eeuwig Evangelie met anderen?
• Zult u uzelf er toe aanzetten, door zowel getuigenis als voorbeeld, anderen zover
te brengen hun leven aan Christus over te geven?
• Gelooft u dat het Eeuwig Evangelie de Drie Engelen Boodschap van Openbaring
14 is, en dat deze Evangelie Boodschap aan Gods gemeente gegeven moet
worden, vóór de Zondagswet, in twee stappen; gevolgd door de wereld, na de
Zondagswet?
• U heeft het Eeuwig Evangelie persoonlijk aangenomen: gelooft u ook dat we
geroepen zijn uit te gaan om de Luide Roep van de Derde Engel te geven; mannen
en vrouwen uit Babylon te roepen in Gods Overblijvende Gemeente?
• Gelooft u dat onder de kracht van de Late Regen – wat de uitstorting van de
Heilige Geest is – zij die deze Evangelie boodschap in oprechtheid accepteren,
volkomen geheiligd zullen zijn vóór de Sluiting van de Genadedeur, en niet erna?
Mattheüs 28:19; Markus 16:15. Openbaring 14:6–14; 18:1–4; Joël 2:28; Hosea 10:12. 3
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 7 
•

Gelooft u in de snel naderende wederkomst van Jezus Christus; en dat Zijn komst
persoonlijk zal zijn, visueel, hoorbaar, en dat Hij begeleid zal worden door alle
hemelse engelen?

Handelingen 1:9–11; 1 Thessalonicenzen 4:16–17; Johannes 14:1–3.

 8 
• Gelooft u dat de mens sterfelijk is; en dat hij in de dood in een bewusteloze
toestand verkeerd, in de Bijbel ook wel ‘slaap’ genoemd?
• Gelooft u dat bij de Tweede Komst van Jezus Christus de gelovigen van alle
eeuwen opgewekt zullen worden, meegenomen, en onsterfelijkheid gegeven
wordt met de levende heiligen om de Heere in de lucht te ontmoeten?
Daniël 12:2; 1 Thessalonicenzen 4:13–16; 1 Korinthe 15:51–55.

 9 
• Erkennende dat gehoorzaamheid uit het hart, en niet alleen vanuit het verstand,
de vrucht van de Heilige Geest is, en erkennende dat u reeds in een leven van
heiliging bent binnengetreden: gelooft u dat de Tien Geboden een afdruk zijn van
Gods karakter, en dat het in liefde houden van zijn Geboden, door de kracht van
de Heilige Geest, het bewijs van de verlossing van de heiligen is?
Openbaring 22:14; 14:12; 12:17; Judas 24; 1 Korinthe 10:13.

 10 
• Gelooft u dat bekering de ervaring van wedergeboorte is?
• Gelooft u dat tenzij u eerst uit de Geest geboren wordt (wat de doop van berouw
is; vergeving en rechtvaardiging; en van gehoorzaamheid en heiliging), gevolgd
door de geboorte uit Water (dat is de doop door onderdompeling, en een
verklaring van deze nieuwe geboorte), dat u het Koninkrijk van God niet kunt
binnentreden?
• Gelooft u dat rechtvaardiging niet alleen het werk van Christus is in het vergeven
van onze zonden uit het verleden, maar dat het tevens de kracht is om nu in dit
sterfelijke lichaam zonder zonden te leven?
Johannes 3:3–5; Romeinen 6:7; 1 Petrus 1:22–23; 1 Johannes 3:5-10. 4
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 11 
• Gelooft u in de belangrijke boodschap Christus onze Gerechtigheid; dat wij nu
gerechtvaardigd en geheiligd moeten zijn, en in de spoedig naderende toekomst
verheerlijkt zullen worden, enkel door Zijn offer en Hogepriesterlijke dienstwerk
voor ons?
Romeinen 5:1–9; Handelingen 26:18; Efeze 5:25–27.

 12 
• De mensheid is niet alleen in het beeld van God geschapen, hij is ook gemaakt om
Zijn medewerker te zijn. Maar Satan heeft er alles aan gedaan om dat beeld te
verwijderen en zijn eigen beeld op ons te drukken, om de mens zijn medewerker
te maken. Het is hem op deze manier gelukt het Goddelijke plan in het creëren
van de mens te hinderen.
• Het verlossingsplan is Gods manier om de mensheid te verlossen van de slavernij
van de zonde, door het beeld van God in de mens te herstellen en hem terug te
brengen in gehoorzaamheid aan God. Het is wonderlijk in zowel eenvoud als
compleetheid, want het geeft ons niet alleen volkomen vergeving, maar ook
volledig herstel.
• De manier waarop deze redding werd bewerkstelligd was door Christus komst
naar deze aarde in een gevallen zondig menselijk lichaam gelijk aan die van ons,
waarin Hij de goddelijkheid en menselijkheid verenigde. Ondanks zijn komst in
een gevallen zondig lichaam, stond Hij toch gescheiden van de zondaren, omdat
de menselijkheid die hij op zich nam zonder zonde was. Het was gebalanceerd,
evenredig, verwant aan dat van Adam voor zijn val. Zijn menselijke natuur zou
niet, en kon niet zondigen, zolang als het was verenigd met goddelijkheid, dit was
de bron van Zijn kracht.
• Gelooft u dat het voorbeeld dat Hij ons heeft nagelaten, toen Hij hier op aarde
was, het voor ons mogelijk maakt om onze menselijkheid met Zijn goddelijkheid
te verenigen, en zodoende een leven te leven van overwinning, ja een leven van
geloof, aangezien wij hetzelfde verdorven lichaam hebben dat Hij bezat toen Hij
op aarde was.
Romeinen 8:3; 2 Korinthe 5:21; Hebreeën 4:15; 7:26; 10:5; Psalm 40:7-9; 1 Petrus 2:22; 1 Johannes
3:5, 9
Review and Herald, March 10, 1891 par. 6; Review and Herald, June 18, 1895 par. 2; Review and
Herald, July 17, 1900 par. 8; Review and Herald, December 24, 1901 par. 1; Signs of the Times, April
3, 1884 par. 8; Signs of the Times , October 25, 1905 par. 1-2; Testimonies for the Church, volume 7,
29.2; The Desire of Ages, 363.1; The Great Controversy, 506.1; Manuscript Releases Volume 17,
26.3; Manuscript Releases Volume 18, 221.2; Letter 83, 1905; Medical Ministry, 181.3 5
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 13 
• Gelooft u dat de zevende dag van de week Gods heilige Sabbatdag is; een dag van
rust van alle aardse bezigheden; een dag van speciale aanbidding tot God?
• Begrijpt u dat de Sabbat begint bij zonsondergang op vrijdag en alle
voorbereidingen vóór die tijd gedaan moeten worden, zodat het begin van de
Sabbat met een openingsaanbidding begonnen kan worden?
• Begrijpt u dat de Sabbat op zaterdag bij zonsondergang is afgelopen, en met een
afsluitende aanbidding van dankzegging afgesloten dient te worden?
Lukas 23:56; Exodus 20:8–11; Jesaja 58:13–14.

• Erkent u dat de Sabbat, als Herdenking aan de Schepping, het Zegel van God is, en
dat Zondagsviering de heidense vervalsing is, beschreven in de Bijbel als “Het
Merkteken van het Beest”?
Exodus 31:13; Ezechiël 20:12, 20; Openbaring 13:16; 14:1, 9, 10; Genesis 2:1–3.

 14 
• Erkent u dat het Pausdom de grote Antichrist van de Bijbelse profetie is; dat het
de grote vervolgende macht in de duistere Middeleeuwen was; en dat het
opnieuw Gods heiligen zal vervolgen in de laatste dagen?
• Erkent u dat het getracht heeft Gods wet en de Sabbat te veranderen, en vele
heidense dwalingen in de Christelijke kerk gebracht heeft?
• Begrijpt u dat in “Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoeren” alle
‘protestantse’ denominaties, behalve Gods benoemde overbleven volk – de kerk
der Zevende-dags Adventisten, allen naar haar zijn teruggekeerd, en daardoor
deel van Babylon zijn?
1 Johannes 4:2–3; Daniël 7:25; Openbaring 13:1–8; 17:5.

 15 
• Erkent u dat Gods gemeente in een Laodicea toestand verkeerd, en dat het ziek is
van het hoofd tot de voetzool; hoewel verzwakt en gebrekkig als het is, en
verschillende Pauselijke dwalingen aanvaard hebbende, het is niet en is nooit
deel geweest van Babylon?
Jesaja 1:4-6; Opebaring 13:14–8; 17:5; The Acts of the Apostles 12.1. 6
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 16 
• Zult u het Bijbelse plan voor de ondersteuning van Gods werk in de praktijk
brengen, door het teruggeven van de Tienden; een tiende van al uw inkomen?
• Als aanvulling hierop, zult u de Heer offergaven geven naarmate de Heere u
voorspoedig is geweest.
• Is het uw doel om de beweging te ondersteunen die door God is opgericht en
verkozen om de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld te geven, en uw
volledige ondersteuning aan deze beweging te geven?
Leviticus 27:32; Numeri 18:20–24; 1 Korinthe 9:8–14; Maleachi 3:6–12.

 17 
• Is het uw doel om Gods instructies te gehoorzamen om te eten en te drinken tot
Zijn Glorie door u te onthouden van alle bedwelmende dranken; van tabak in al
zijn vormen; van zeer pittig voedsel; van chemische rijsmiddelen; van het eten
van vlees, zowel rein als onrein; en het mijden van ander dierlijk voedsel zoals
eieren en zuivel; maar ook drugs in al zijn vormen inclusief thee, koffie,
softdrinks; opiaten; en alle andere schadelijke stoffen?
1 Korinthe 10:31; 3:16–17; Leviticus 11; Spreuken 23:29–30; Jesaja 66:15, 17.

 18 
• Bent u vastberaden om het Bijbelse principe van kuisheid in uw kleding op te
volgen?
• Door u aan dit principe te houden: zult u zich onthouden van elke kledingstijl die
niet in lijn is met het Bijbelse principe van kuisheid?
• Bent u ook vastberaden de principes van eenvoud, en gezondheid in uw kleding
op te volgen?
• Zult u nalaten make-up, kleurrijke nagel versieringen, en alle vormen van
sieraden te dragen?
• Zult u ernaar streven een invloed te zijn die het innerlijke sieraad weerspiegelt,
en niet het uiterlijke; een leven dat mensen tot Jezus zal trekken en niet tot uzelf?
1 Timotheüs 2:9–10; 1 Petrus 3:3–4; Exodus 33:5–6; Genesis 35:2–4; Deuteronomium 22:5; Jesaja
3:16–24. 7
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 19 
• Is het uw doel, de ernst van de roep van Christus voor uw leven ingezien
hebbende, om van alle wereldse amusement en zondige praktijken weg te blijven,
zoals: dansen; kaartspelen; boord- en videospellen; het bezoeken van het theater
of bioskoop; het lezen van romans; het kijken naar of deelnemen aan
competitieve sporten; het kijken naar nutteloze televisieprogramma’s of films;
het luisteren naar wereldse muziek; het ongepast gebruik van het Internet; en om
elk ander twijfelachtig amusement na te laten?
1 Johannes 2:15; Jakobus 1:27; 4:4.

 20 
• Accepteert u de raad gegeven in de Bijbel, maar in het bijzonder in de Geest der
Profetie, niet in de steden te wonen?
• Ziet u in, dat in het selecteren van een locatie voor uw woning, een rustige,
afgelegen, landelijke locatie de voorkeur heeft boven een dichtbevolkte locatie?
• Is het uw verlangen en doel om het stadsleven op te geven ten gunste van een
meer afgelegen locatie, weg van de drukte en verleidingen die zo vaak gevonden
worden in een stedelijke omgeving?
Genesis 13:8-18; Mattheüs 24:15-18; Markus 13:14-16; Lukas 21:20-21; Country Living.

 21 
• Gelooft u dat Jezus onze Hogepriester is; dat Hij in het Hemelse Heiligdom is, en
daar ten gunste van ons werkt?
• Gelooft u dat op 22 oktober 1844 Hij het Onderzoekend Oordeel begon in het
tweede deel van het Hemelse Heiligdom?
• Gelooft u dat Hij nu in het Heilige der Heilige is, waar Hij het laatste verzoenende
werk voor onze zonden doet, waar ze uiteindelijk ook uitgewist zullen worden,
indien beleden en opgegeven?
• Gelooft u dat het Oordeel begon met de Doden in Christus op 22 oktober 1844, en
op 11 september 2001 verplaatste naar de levende heiligen?
Daniël 8:14; 7:9–14, 25–27; Leviticus 16; Acts 3:19; Lukas 21:29–32; Jesaja 27:6–9. 8
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 22 
• Erkent u dat Gods Overblijvende Gemeente de Geest der Profetie heeft?
• Dat in deze laatste dagen deze gave zich in het bijzonder heeft gemanifesteerd in
de Kerk door de geschriften en het dienstwerk van Ellen Gould White?
• Dat haar geschriften onfeilbaar zijn en dat ze van dezelfde aard en inhoud zijn als
de Bijbel
Openbaring 12:17; 19:10.

 23 
• Gelooft u in de verordening van nederigheid (voetwassing), en het Avondmaal en
hebt u deze geaccepteerd; die symbool staan voor het sterven van het eigen-ik,
een leven ten diensten van anderen, en een nieuwe verbintenis om uw hele leven
aan Jezus te geven?
• Is het uw doel om in de voetstappen van Jezus te wandelen, door deel te nemen
aan deze verordeningen?
Johannes 13:10–17; 1 Korinthe 11:23–33; 1 Johannes 2:6.

 24 
• Gelooft u dat op 11 september 2001 de Machtige Engel van Openbaring 18
profetisch neerdaalde, en dat dit het begin van het oordeel van de levende
markeert en de verzegeling van de 144.000?
• Gelooft u dat op hetzelfde moment de Late Regen begon te druppelen op de
Priesters in het Adventisme, hen roepende om de Tempel des Heeren te
zuiveren?
• Gelooft u ook dat op hetzelfde moment de Derde Wee, voorgesteld door de
radicale Islam, in de geschiedenis kwam?
Openbaring 7; Ezechiël 9; Openbaring 18; Handelingen 3:19–21; 1 Petrus 2:2–10; Openbaring 9.
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 25 
• Om de Derde Engelenboodschap op een juiste manier te verkondigen: gelooft u
dat het noodzakelijk is de Bijbel te onderzoeken gebruikmakende van dezelfde
methodiek als de pioniers? En dat deze methode wordt verklaard in de 14 regels
van Bijbelstudie en interpretatie van William Miller?
• Begrijpt u dat deze methodiek twee getuigen nodig heeft om waarheid te
bevestigen, en het ook nodig is het Woord der Waarheid juist te interpreteren
door het toepassen van één profetische lijn op andere vergelijkbare profetische
lijnen?
Jesaja 28:9–13; 2 Timotheüs 2:15; Genesis 41:32; Deuteronomium 17:6.

 26 
• Accepteert u het fundamentele geloof van Zevende-dags Adventisten zoals
uitgelegd door de pioniers, en weergegeven op zowel de 1843 en 1850 kaarten,
en verlangt u ernaar uzelf met het lichaam van gelovigen te verenigen?
• Als bewijs van deze beslissing, gelooft u in de doop door onderdompeling, en is
het uw verlangen uw geloof en aanvaarding in de reddende genade van onze
Heere Jezus Christus te openbaren door een publieke doop in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Mattheüs 3:6–17; 28:18–20; Kolossenzen 2:12; Romeinen 6:3–5; Habakkuk 2:1–3.
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