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OPENING

Zingen: Psalm 74 vers 2 en 9

Gebed

Lezen: 1 Timotheus 3



INTRO



KERK

▪ De kerk is de plaats waar
Christus met zondaren wil
samenzijn. 

▪De kerk is het lichaam van 
Christus.

▪Niet volmaakt (kaf en koren)

▪Koninkrijk van God

▪Een ieder is geroepen zich bij
de kerk te voegen. (anti-dopers)

▪Geloven doe je niet alleen.



WAARTOE LID VAN DE KERK?

➢Onderhoudende de enigheid der Kerk, 

➢zich onderwerpende aan haar onderwijzing en 
tucht, 

➢de hals buigende onder het juk van Jezus Christus, 
en 

➢dienende de opbouwing der broederen, naar de 
gaven, die hun God verleend heeft, 

➢als onderlinge lidmaten eenszelfden lichaams. 

Kortom: geen consumentengedrag.



KENMERKEN VAN DE KERK

➢ zo de Kerk de reine predikatie des 
evangelies oefent; 

➢ indien zij gebruikt de reine bediening 
der sacramenten, gelijk ze Christus 
ingesteld heeft; 

➢ zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, 
om de zonden te straffen.

➢ Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het 
zuivere Woord Gods, verwerpende alle 
dingen, die daar tegen zijn, houdende 
Jezus Christus voor het enige Hoofd. 



KENMERKEN VAN DE VALSE KERK

➢ die schrijft zich en haar 
ordinantiën meer macht en 
autoriteit toe, dan het Woord 
Gods, en wil zich aan het juk van 
Christus niet onderwerpen; 

➢zij bedient de sacramenten niet, 
gelijk Christus in Zijn Woord 
verordend heeft,

➢zij grondt zich meer op de mensen 
dan op Christus;

➢zij vervolgt degenen, die heiliglijk
leven naar het Woord Gods, en 
die haar bestraffen over haar 
gebreken, gierigheid en 
afgoderijen. 

(anti-RK)



KERK(EN)?



(WARE) LEDEN VAN DE KERK

▪ De leden van de Kerk kan men herkennen aan het kenmerk van een christen: het 
geloof. 

▪ Aannemen van Christus

▪ Strijden tegen de zonden

▪ God en de naaste liefhebben 

▪ Onvolmkaat → Heilige Geest nodig. 

▪Zij nemen voortdurend de toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de 
gehoorzaamheid van de Heere Jezus. In Hem hebben zij vergeving van hun 
zonden, door het geloof in Hem.



AMBTEN

▪Dienaren van het Woord of herders, die Gods Woord 
prediken en de sacramenten bedienen.

▪Ouderlingen, die zorgen dat de ware leer haar loop 
hebbe; dat ook de overtreders op geestelijke wijze 
gestraft worden en in den toom gehouden

▪Diakenen, opdat ook de armen en bedrukten geholpen 
en getroost worden, naar dat zij van node hebben.

Kerkorde (art. V-1):

“Opdat niet de ene gemeente over de andere, het ene ambt over het 
andere, noch de ene ambtsdrager over de andere heerschappij voere, wordt 
de regering der Kerk uitgeoefend in vergaderingen, waarin de ambten 
bijeen zijn.”



AMBTEN

▪ Verkozen door de gemeente onder het aanroepen 
van de naam van God.

▪Daarop ligt de nadruk. Niet op de innerlijke overtuiging. 

▪ ‘Dan heeft hij ook bewijs van zijn roeping en is hij 
verzekerd dat zijn roeping tot het ambt echt van 
God afkomstig is’. 

▪Als ze getrouw zijn: dubbele eer waardig.



KERKORDE

“Regels die door de ambtsdragers in de kerk 
worden opgesteld zijn nuttig en goed om de 
organisatie van de kerk te handhaven. Toch geloven 
wij dat zij ervoor moeten oppassen om met die 
regels af te wijken van wat Christus, onze enige 
Meester, ons geboden heeft.”



VRAGEN

1. Welke vragen komen bij u naar boven als u deze artikelen leest?

2. Over welke woorden of zinnen zou u graag uitleg krijgen? 

3. Reageer op de volgende stelling: “Wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet 

als Vader hebben.“  Waarom bent u het ermee eens, waarom niet?

4. Wat zijn de kenmerken van de ‘ware kerk’? 

5. Bestaat de ‘ware kerk’ alleen uit ‘ware gelovigen’?

6. Welke ambten kennen wij in de kerk? Waarom is het belangrijk dat ambtsdragers 

door de gemeente verkozen worden? Wat is de taak van elk ambt?

7. Hoe ziet u het ambt? Staat het ene ambt hoger dan het andere ambt?

8. Wat weet u van de kerkorde?

9. Kunt u voorbeelden noemen dat de kerk ten onrechte naar de macht greep/grijpt?

10. Wat wordt hier over de kerkelijke verdeeldheid gezegd? Praat er eens over door. 

Wat kunnen we doen om (ook plaatselijk) de eenheid te zoeken?



EINDE
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