
 

 

 

 

LCF GEMEENTE GELOOFSVERKLARING 
 
LCF glo dat die Ou en Nuwe Testament, in hulle oorspronklike skrywe, ten volle deur God geïnspireer is, en 
ons aanvaar dit as die opper en finale gesag van ons geloofslewe 
 
LCF glo in een God, wat tot in ewigheid as drie Persone bestaan – die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 
 
LCF glo dat Jesus Christus gestuur is deur die Vader, uit die maagd Maria gebore is, en waarlik God en 
waarlik mens was. 
 
LCF glo dat God die mens geskape het, volgens sy eie beeld. Dat die mens gesondig het en daarom die 
straf van die sonde verdien, wat ‘n fisiese en geestelike dood is, wat alle mense geërf het as gevolg van 
ons sondige natuur.  
 
LCF glo in die skeppingsbeginsel van heteroseksuele verhoudings tussen 'n natuurlike man en 'n natuurlike 
vrou binne die grense van 'n wettige huwelik. 
 
LCF glo dat die Here Jesus Christus gesterf het vir die sondes van die mensdom, en as ‘n lewende offer 
opgetree het, soos volgens die Skrif. Ons glo dat almal wat in Hom glo, geregverdig is op grond van Sy 
bloed. 
 
LCF glo in die ligaamlike opstanding van die Here Jesus Christus, sy opvaarding na die Hemel, en Sy 
teenwoordigheid as ons Hoë Priester en Advokaat in ons lewe. 
 
LCF glo in die persoonlike terugkoms van die Here Jesus Christus. 
 
LCF glo dat almal wat hulle sondes belei, die Here Jesus Christus aanneem, deur geloof weer gebore word 
uit die Heilige Gees, en so ‘n kind van God word.   
 
LCF glo in die teenwoordigheid en doping van die Heilige Gees, en dat Hy gelowiges bemagtig en toerus vir 
Sy diens, met gawes, vriendskappe, en geὄrdineerde bedieninge. 
 
LCF glo in die opstanding van beide die geregdigdes en die ongeregdigdes, die ewige seën van die wat 
gered is, en die ewige verdoemenis vir die wat Sy verlossing van die hand gewys het. 
 
LCF glo dat die een ware kerk, bestaan uit dié, wat deur Jesus Christus gered is, en dat die kerk die 
gemeenskap van gelowiges is, wat bestaan uit die Ligaam van Christus hier op aarde. 
 
LCF glo dat die Here Jesus Christus ordinansies aangestel het, en twee hiervan staan vir LCF uit – Die doop 
met water en die nagmaal; Beide word simbolies gesien as ‘n daad van gehoorsaamheid en ons, as Sy 
ewige getuies van die kardinale feite van die Christelike geloof.  
 
LCF is oop vir enige verdere waarheid wat die Heilige Gees mag uitlig uit die Skrif. 

 


