Beste lezer,
Als leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Noordeloos
willen wij onze gemeente graag aan u voorstellen!
We zijn een gemeente met de deuren open voor iedereen. Naast het
houden van zondagse samenkomsten zijn er binnen de gemeente
allerlei activiteiten. De jongeren komen elke week bij elkaar op de
catechisaties. Verder ontmoeten we elkaar o.a. op de diverse
verenigingen, de Bijbelstudies, de bezinningsavonden en de
gebedsbijeenkomsten.
Onze samenkomsten zijn elke zondag om 9:30 en 18:30 uur,
waarvoor wij u van harte uitnodigen!
Mogen wij u binnenkort eens verwelkomen in ons kerkgebouw?

Christelijke Gereformeerde Kerk “Rehoboth”
Noordzijde 1a,
4225 PG Noordeloos

z.o.z. ‘Wat geloven wij’

Wat geloven wij?
Als christenen geloven wij op grond van de Bijbel het volgende:
1. God heeft hemel en aarde en de mens goed geschapen om in
harmonie met Hem te leven.
2. Wij zijn echter in het paradijs tegen God in opstand gekomen en
hebben sindsdien de neiging het verkeerde te doen.
3. Door de zonde zijn het lijden en de dood in de wereld gekomen.
4. God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gestuurd om
de straf voor de zonde te dragen door te sterven aan het kruis.
5. Jezus is uit de dood weer opgestaan en heeft zo de dood en de
duivel overwonnen.
6. Er is alleen door het geloof in Jezus Christus vergeving van zonden
en eeuwig leven.
7. God wil ons dit geloof geven door met Zijn Geest in ons hart te
komen wonen, zodat wij God weer lief krijgen en ons leven gaan
richten op Hem en op onze naaste.
8. Jezus komt eenmaal terug en zal dan oordelen over levenden en
doden.
Een kerntekst uit de Bijbel is: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat

Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (Johannes 3:16).

Als u meer wilt weten of met vragen zit, kunt u via info@cgknoordeloos.nl
contact opnemen of met een van de kerkenraadsleden (zie
www.cgknoordeloos.nl/gegevens/kerkenraad).
Via bovenstaand e-mailadres kunt u ook een (gratis) Bijbel aanvragen. Veel
geloofsvragen komen aan de orde op de website
www.vragennaardeweg.nl.
U kunt ook online de Bijbel lezen, bijvoorbeeld via
http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/

