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Bij 't Middelpunt zijn christenen uit verschillende kerken en 
gemeenten betrokken. We zoeken daarbij niet naar onderlinge verschillen, maar naar 
datgene wat ons samenbindt. Dit is de kern van ons geloof samengevat in 12 punten die 
in de kerk ook wel de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt genoemd.

Wij geloven:
• in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
• en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
• dat Jezus Christus ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd 

Maria;
• dat Jezus Christus geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en 

begraven, neergedaald tot in de hel;
• dat Jezus Christus op de derde dag weer opgestaan is uit de dood;
• dat Hij opgevaren is naar de hemel, en nu zit aan de rechterhand van God de 

almachtige Vader; 
• dat Hij daar vandaan weer terug zal komen om te oordelen de levenden en de 

doden.
Wij geloven:

• in de Heiligen Geest.
• dat alle gelovigen samen één heilige, algemene, Christelijke Kerk vormen, de 

gemeenschap van de heiligen;
• de vergeving van zonden;
• de opstanding van het lichaam (als Jezus terugkomt);
• en een eeuwig leven.

Amen.

Daarnaast geloven wij over de Bijbel en over de redding van een mens dat:
• alleen de Bijbel (d.w.z. de canonieke boeken) Gods Woord is en het hoogste 

gezag heeft,
• de redding van een mens alleen Gods genade is, en dat dit aan alle mensen 

verteld moet worden,
• een mens alleen op grond van de verdienste van de Heere Jezus Christus gered 

kan worden,
• een mens deze redding alleen door persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus 

ontvangt,
• en dat God alleen daarvan alle eer krijgt.
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