
Art 30 de regering van de kerk

Wij geloven dat de kerk bestuurd moet worden op de wijze die de Heer ons heeft geleerd 
in de Bijbel. Er moeten dienaren van het Woord of herders zijn, die Gods Woord prediken 
en de sacramenten bedienen. Ook moeten er ouderlingen en diakenen zijn. Samen 
vormen deze ambtsdragers de kerkenraad. 
Zij hebben de taak om het christelijk geloof te handhaven, te zorgen voor de goede leer en 
dat mensen die daarvan afdwalen, op een geestelijke wijze bestraft worden. Verder dat de 
armen en mensen die in moeite verkeren geholpen en getroost worden, naarmate zij dit 
nodig hebben.
Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer de ambtsdragers 
trouw zijn in hun taak en gekozen worden overeenkomstig de voorwaarden die de apostel 
Paulus aan Timotheüs heeft gegeven. 

Art. 31 de ambten in de kerk

Wij geloven dat de predikanten, ouderlingen en diakenen op een wettige wijze door de 
kerk verkozen moeten worden tot hun ambt. Zoals de Bijbel ons dit voorschrijft, met gebed 
en op een ordelijke wijze.   
Daarom moet iedereen ervoor oppassen om met ongeoorloofde middelen binnen te 
dringen in de kerkenraad. Men moet afwachten tot hij door God geroepen wordt.  
Dan heeft hij ook bewijs van zijn roeping en is hij verzekerd dat zijn roeping tot het ambt 
echt van God afkomstig is.   
Wat de predikanten betreft: zij hebben overal, waar zij ook staan, evenveel macht en 
gezag. Want zij zijn allemaal dienaren van Jezus Christus, de enige wereldwijde Bisschop 
en het enige Hoofd van de Kerk. Bovendien mag de organisatie van de kerk, die door God 
is ingesteld, niet geschonden of veracht worden. Daarom zeggen wij dat iedereen veel 
achting en respect moet hebben voor de predikanten en de ouderlingen, vanwege het 
werk dat zij doen.  Zo veel als mogelijk is moet iedereen in vrede met hen leven, zonder 
klagen, ruzie of verdeeldheid.
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