
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 31 VAN DE DIENAARS, OUDERLINGEN EN DIAKENEN 
Wij geloven dat de dienaars des Woords Gods, ouderlingen en diakenen tot 
hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der Kerk, 
met aanroeping van den Naam Gods en goede orde, gelijk het Woord Gods 
leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke 
middelen zich in te dringen, maar is schuldig den tijd te verwachten dat hij 
van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebbe van zijn beroeping, om 
van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van den Heere is. 
En aangaande de dienaars des Woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben 
zij een zelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus 
Christus, den enigen algemenen Bisschop en het enige Hoofd der Kerk. 
Daarenboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worde of 
in verachting kome, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des Woords en 
de ouderlingen der Kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des 
werks wil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, 
twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. 
 


