
MORGENDIENST - 9:30 uur 
Ps. 147: 9 
De wet des Heeren 
Ps. 119: 27 
Jesaja 52: 13 – 53: 3 
Ps. 89: 16 
Ps. 72: 1 

Ps. 72: 10 
 
Eerste lijdenszondag 
 
Tekst: Jesaja 52: 13-15 

Samenvatting: DE KERN VAN HET LIED VAN DE KNECHT DES HEEREN 
1. De Knecht des Heeren aangewezen – vers 13 
2. De Knecht des Heeren aangesproken – vers 14 
3. De Knecht des Heeren aangebeden – vers 15 

 
  
MIDDAGDIENST - 14:30 uur 

Ps. 38: 6 
Hooglied 1 
Ps. 42: 6 
Ps. 43: 2 
Ps. 68: 6 

  
Tekst: Hooglied 1: 5 
De zwarte bruid 
1. Waarmee zij haar zwartheid vergelijkt 
2. In Wie zij haar zwartheid verliest 
3. Aan Wie zij haar zwartheid belijdt. 

 
 
AVONDDIENST - 18:00 uur 

Ps. 5: 4 
NGB 30 en 32 
Ps. 21: 8 

Mat. 18: 15 – 20 
Ps. 118: 10 

Ps. 2: 4 
Ps. 2: 7 
HC zondag 31 

Samenvatting: DE SLEUTELEN DES HEMELRIJKS 
1. De deur gegeven – vraag en antwoord 83 

2. De deur geopend – 84 
3. De deur gesloten – 85 

  
 
Van harte Gods zegen op Zijn dag! 

 



Artikel 30  
VAN DE REGERING DER KERK DOOR KERKELIJKE AMBTEN  
Wij geloven dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke 
politie*, die ons onze Heere heeft geleerd in Zijn Woord; namelijk dat er 
dienaars of herders moeten zijn, om Gods Woord te prediken en de 3 

sacramenten te bedienen; dat er ook opzieners en diakenen zijn, om met de 
herders te zijn als de raad der Kerk, en door dit middel de ware religie te 
onderhouden, en te maken dat de ware leer haar loop hebbe, dat ook de 6 

overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in den toom gehouden; 
opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, naar dat zij 
van node hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de Kerk wel en ordelijk 9 

toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar 
den regel dien de heilige Paulus daarvan geeft in den brief aan Timótheüs.  
 
* politie betekent hier regering. 
 

Artikel 32  

VAN DE ORDE EN DISCIPLINE OF TUCHT DER KERK  

Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der Kerk 

zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van 

het lichaam der Kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken 3 

van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, geordineerd heeft. En daarom 

verwerpen wij alle menselijke vonden, en alle wetten die men zou willen 

invoeren, om God te dienen, en door deze de consciënties te binden en te 6 

dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan 

hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, 

en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods; waartoe geëist wordt de 9 

excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den Woorde Gods, met 

hetgeen daaraan hangt. 

 

Tot zover. 


