Die lidmate van die Kerk aanvaar die volgende leerstellings
en glo daarin, soos hier kortliks weergegee:
• Die Goddelike inspirasie van die Heilige Skrif - die Bybel.
• Een God, ewigdurend bestaande in Drie Persone - Vader, Seun en Heilige Gees.
• Die Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van die Vader, wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore uit die maagd Maria, gekruisig en begrawe is, wat opgestaan het uit die dode, opgeneem is
na die Hemel en nou aan die regterhand van die Vader as Middelaar sit.

• Die duiwel of Satan, 'n werklike persoonlikheid, oorspronklik 'n geskape engelewese wat as gevolg

van sy oortreding uit die teenwoordigheid van God gewerp is en nou die vyand van God, die mens
en elke ware gelowige is.

• Sonde, die val van die mens, en sy verlore toestand van nature.
• Bekering tot God.
• Wedergeboorte of die nuwe geboorte, en die doop van die gelowige deur die Heilige Gees in die

liggaam van Christus.

• Versoening van die mens met God.
• Verlossing deur die bloed van Christus.
• Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus.
• Waterdoop van die gelowige deur enkelvoudige onderdompeling.
• Restitusie.
• Die gelowige se belydenis van sonde.
• Heiligmaking en heiligheid.
• Die inwoning van die Heilige Gees in die gelowige.
• Die doop van die gelowige in die Heilige Gees deur die verrese en verheerlikte Christus, as synde

die belofte van die Vader vir die aandoening met krag vir getuienis en diens.

• Die aanvanklike Skriftuurlike bewys van die gelowige se doop in/met die Heilige Gees as die

liggaamlike teken van spraak in ander tale soos die Heilige Gees aan die gelowige uiting gee.

• Die negevoudige vrug van die Heilige Gees in die lewe van elke wedergebore gelowige.
• Die negevoudige openbaarmaking van die Heilige Gees en die volle Pinkstertoebedeling van die

gelowige met die geestelike gawes vir dienslewering.
• Skriftuurlike genesing van die liggaam deur Goddelike krag.
• Avondmaal (nagmaal).
• Die Kerk as die "geroepe gemeenskap" van wedergebore gelowiges in die Here Jesus Christus.
• Die persoonlike wederkoms van die Here Jesus Christus om Sy verrese en veranderde Kerk in die

lug te ontmoet.

• Die Groot Verdrukking aan die einde van hierdie tydsbedeling.
• Die duisendjarige vrederyk van die Here Jesus Christus onmiddellik ná die Groot Verdrukking.
• Die nuwe hemel en die nuwe aarde waarin geregtigheid woon.
• Die ewige straf van die goddelose.

