Artikel 27
VAN DE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, dewelke is een
heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in
Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den
Heiligen Geest.
Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe;
gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, Dewelke zonder
onderdanen niet zijn kan.
En deze heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het
woeden der gehele wereld; hoewel zij somwijlen een tijdlang zeer klein en als tot
niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen; gelijk Zich de Heere
gedurende den gevaarlijken tijd onder Achab zevenduizend mensen behouden
heeft, die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden.
Ook mede is deze heilige Kerk niet gelegen, gebonden, of bepaald in een zekere
plaats, of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele
wereld; nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in één
zelfden Geest, door de kracht des geloofs.
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 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 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 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.

