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Naar aanleiding van een vraag uit de jeugd hierbij de volgende richtlijnen
Als algemene achtergronden verwijzen we graag naar:
1. Website www.filadelfiagemeente.org Æ links Æ bijbelse artikelen over actuele
onderwerpen Æ Dick Baarsen Æ Het Grote Verschil.
2. Artikel Echtscheiding en hertrouwen van de Evangelische Alliantie, www.ea.nl of
www.eo.nl Æ Werk in de kerk Æ Pastoraat Æ Pastorale vraagstukken.
- Wij zijn voor een Bijbels model van verkering en huwelijk, waarbij gewacht wordt met
samen naar bed gaan en samenwonen totdat het burgerlijk en kerkelijk huwelijk gesloten is
(zie o.a. de brochure waar een huwelijk als verbond wordt toegelicht en ook Gen. 2:24;
Hooglied, Mal. 2:13-16; Matt. 19:3-9; 1 Cor. 7:1-3; Ef. 5:22-33; 1 Thes. 4:1-8; Heb. 13:4).
- Wij zijn tegen ongetrouwd samenwonen, zelfs als twee jongelui elkaar trouw beloven. Een
huwelijksverbond is veel meer dan dat. In feite zullen wij niemand in het huwelijk verbinden
vanuit een situatie van samenwonen. Stelletjes die al samenwonen zullen wij adviseren uit
elkaar te gaan en dan de Heer te zoeken voor de tijd van een huwelijk. Alleen in verband met
ongelovigen die tot bekering komen en dan willen gaan trouwen, kan eventueel een
uitzondering hierop gemaakt worden.
- Wij zijn er ook tegen als jongelui met zijn tweeën op vakantie gaan of samen in een huis
overnachten, als er verder niemand bij is. Hierdoor stellen zij zich open voor verleiding (zie 2
Tim. 2:22). Ook lopen zij het gevaar hierdoor hun getuigenis als christenen te verliezen,
aangezien niemand in de wereld zal geloven dat zij niet met elkaar slapen.
- Wij verwachten van leidinggevenden hierin een voorbeeldfunctie.

Hartelijke groet en veel zegen in het zoeken van Gods wil hiervoor,
De Raad van de Pinkstergemeente Filadelfia

