
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
1
; namelijk dat er dienaars of herders moet zijn, om 

Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen
2
; dat er ook opzieners

3
 en diakenen

4
 3 

zijn, om met de herders te zijn als de raad der Kerk
5
, en door dit middel de ware religie te 

onderhouden, en te maken dat de ware leer haar loop hebbe, dat ook de overtreders op 

geestelijke wijze gestraft worden en in den toom gehouden; opdat ook de armen en bedrukten 6 

geholpen en getroost worden, naar dat zij van node hebben.
6
 Door dit middel zullen alle 

dingen in de Kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die 

getrouw zijn
7
, en naar den regel dien de heilige Paulus daarvan geeft in den brief aan 9 

Timótheüs.
8 

 

 

1: Hand. 20:28; Ef. 4:11-12; 1 Tim. 3:15; Tit. 1:5; Hebr. 13:20-21. 

2: Luk. 1:2; Luk. 10:16; Joh. 20:23; Hand. 26:17-18; Rom. 10:14; 1 Kor. 4:1; 2 Kor. 5:19-

20; 2 Tim. 4:2. 

3: Hand. 14:23; Tit. 1:5. 

4: 1 Tim. 3:8-13. 

5: Fil. 1:1; 1 Tim. 4:14. 

6: Jes. 61:1; Matth. 18:17; Hand. 6:1-4; 1 Kor. 5:4-5; Tit. 1:7-9. 

7: 1 Kor. 4:2. 

8: 1 Tim. 3:1-7 (ouderlingen), 1 Tim. 3: 8-13( diakenen), 2 Tim. 4: 1-3 (predikanten). 

* politie betekent hier regering, manier waarop er bestuurd wordt 

 

VRAGEN 

 

1. Waar hoorden we eerder over ‘deze ware Kerk’(1)? (artikel 29) 

2. Wat waren ook al weer de drie kenmerken van deze ware Kerk? (artikel 29) 

3. Waaruit blijkt dat de regering van de Kerk een gelóófszaak is? (1) 

4. Welke artikelen van de NGB gaan over de Kerk?      

5. Welke regels in artikel 30 gaan over de regering van de Kerk? (1,2) 

6. Welke regels in dit artikel gaan over de ambten?(2-9) 

7. Waardoor vindt dus de kerkregering plaats? (opschrift) 

8. Wat betekent nú het woord ‘politie’?  

9. Wat betekende het vroeger? (* onderaan) 

10. Hoezo wordt dit ‘geestelijke politie’ genoemd? (1)  

11. Waar wordt voorgeschreven hoe er in de Kerk leiding wordt gegeven? (1,2) 

12. Waar staat dit dan precies? (zie regel 9 en onderaan bewijsteksten nummer 8) 

13. Over welke drie ambten gaat het? ((2-4) 

14. Wat is een andere naam voor dienaars des Woords?(2) 

15. Welke tweeledige taak hebben zij?(3) 

16. Wie worden er bedoeld met ‘opzieners’? (3)    

17. Waarom worden zij zó genoemd? (3) 

18. Wat vormen deze drie ambten met elkaar? (4) 

19. Voor welke drievoudige doel is een kerkenraad het middel? (4-6) 

20. Wat is de hoofdtaak van een predikant? (3) 

21. Leg de naam ‘dienaar des Woords’ eens uit? 

22. Hoe wordt dit in regel 4 en 5 gezegd? 



23. Wat is de eerste taak van een ouderling? 

24. Hoe wordt dat in regel 5 en 6 gezegd?  

25. Wat zijn ‘overtreders’? 

26. Wat betekent ‘op geestelijke wijze gestraft’? 

27. Met welk kenmerk uit artikel 29 hangt dit direct samen?(antwoord op vraag 2)  

28. Wat is de specifieke taak van de diakenen? (6,7) 

29. Wat voor mensen krijgen ‘hulp? (6) 

30. Krijgen ze alleen financiële hulp? (6,7) 

31. Waarvoor dienen volgens de Schrift de drie ambten? (8) 

32. Op welke twee vereisten wordt gewezen? (8 en 9)    

33. Waaraan moeten ze trouw zijn?   

 

 


