
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 3 

nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige Meester, 

geordineerd heeft.
1
 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 dwingen, 6 

in wat manier het zou mogen zijn.
2
 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
3
; waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar 9 

geschiedt naar den Woorde Gods, met hetgeen daaraan hangt.
4 

 

1: 1 Tim. 3:15; Kol. 2:6-7. 

2: Jes. 29:13; Matth. 15:9; Gal. 5:1. 

3: 1 Kor. 14:33. 

4: Matth. 16:19; Matth. 18:15-18; Rom. 16:17; 1 Kor. 5:1-13; 1 Tim. 1:20. 

 

VRAGEN 

 

1. Hoeveel artikelen gaan over de kerk? (beginnen bij NGB 27) 

2. Hoezo is ‘de Kerk’ een zaak van de gelóófsbelijdenis’? (2)  

3. Hoe worden de ouderlingen genoemd? (2)  

4. Welke twee zaken mogen ze doen? 

5. Op welk doel moet dit gericht zijn? (3)  

6. Waar moeten ze echter voor oppassen? (3,4) 

7. Wat verwerpen we daarom? (5,6) 

8. Wat wordt er over het ‘dienen van God’ gezegd? (6) 

9. Weet je wat eigenwillige godsdienst is? (6,7)    

10. Welke gebod van de tien verbiedt dit uitdrukkelijk? 

11. Wie maakt de dienst uit bij eigenwillige godsdienst? 

12. Wat mag de Kerk nooit doen? (6,7) 

13. Wat aanvaarden we alleen wél? (7,8) 

14. Waaraan zijn kerkelijke ordeningen altijd gebonden? ((8,9) 

15. Wat hoort daar zeker ook bij? (9) 

16. Wat betekent ’excommunicatie’? (9) 

17. Waarom móet die toegepast worden? (9)  

18. Wat wordt bedoeld met ‘hetgeen daaraan hangt’? (10) 

19. Waarom moet er dus orde en tucht in de Kerk zijn? (2-5)   

20. Hoe moet dit dus niet? (5-7)  

21. Hoe moet dit dus wel? (7-10)  

22. Op welke manier wordt er ‘gevlucht voor de tucht’? (zelf bedenken)  

23. Ben je dan werkelijk overal van af? 

24. Waarom heeft ‘tucht’ zo’n negatieve klank?  

25. Hoe is ze echter bedoeld? (zie HC zondag 31 en DL 3 /4, 17 midden 


