
Zondag 31 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 31 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. In deze zondag gaat het over de sleutelen van het hemelrijk. De Heere Jezus heeft 
deze uitdrukking zelf gebruikt, in Mattheüs 16:15-19. Als je die verzen leest, zou je dan 
in je eigen woorden kunnen uitleggen wat er met deze uitdrukking wordt bedoeld? 

2. De Catechismus maakt duidelijk dat er twee sleutels zijn. Welke zijn dat volgens 
antwoord 83? 

3. Met de twee sleutels kan het koninkrijk worden “ontsloten en toegesloten”. Maar hoe 
moeten we dat eigenlijk zien? Mensen kunnen toch niet bepalen wie er zalig wordt of 
niet – dat is toch alleen Gods werk? 

4. Met de eerste sleutel, de prediking van het evangelie, hebben we allemaal heel vaak 
te maken. Denk daar eens over na aan de hand van dit beeld van de sleutels. Gaat 
voor jou in de prediking de deur van het koninkrijk open, of wordt die juist dicht 
gedaan? Hoe kun je dat weten (lees ook antwoord 84)? 

5. Met de tweede sleutel, de tucht, hebben we minder te maken. Toch moet dit ook een 
plaats hebben in de gemeente. Wat is eigenlijk het positieve doel van de tucht? 

6. De tucht is niet alleen iets voor de kerkenraad, maar van de hele gemeente. Ook als 
we de tucht soms niet kunnen zien (denk aan de stille censuur). Heeft de heiligheid 
van de gemeente en de bekering van gemeenteleden die door de sleutels worden 
buitengesloten ook een plaats in jouw gebedsleven? 

 
Verdieping: 
Ook in de Westminster Confessie (1647) wordt gesproken over de tucht. Hieronder staan een 
paar artikelen uit deze belijdenis. Leer je uit deze belijdenis nog nieuwe dingen, als je die naast 
de catechismuszondag legt? 
 
Hoofdstuk 30 De kerkelijke tucht 

II. De sleutels van het Koninkrijk der hemelen zijn aan deze ambtsdragers toevertrouwd, op 
grond waarvan zij de macht hebben om zonden te houden en zonden te vergeven. Ook 
hebben ze de macht om door het Woord en de tucht het Koninkrijk te sluiten voor de 
onboetvaardigen en het door de prediking van het Evangelie en de vrijspraak van de tucht 
te openen voor boetvaardige zondaren, al naar de gelegenheid vereist. 

 
III. De kerkelijke tucht is nodig om broeders die een overtreding begaan te behouden en terug 

te winnen en om anderen ervan te weerhouden dergelijke zonden te begaan. Ook moet 
hierdoor het zuurdeeg, dat de hele klomp deeg zou kunnen aantasten, uitgezuiverd 
worden, om de eer van Christus en de heilige belijdenis van het evangelie zuiver te houden. 
De tucht dient om de toorn van God te voorkomen, die terecht over de Kerk zou kunnen 
komen als zij het zou toelaten dat Zijn verbond en de zegels daarvan door algemeen 
bekende en hardnekkige overtreders zouden worden ontheiligd. 

 
IV. Om deze doeleinden beter te kunnen bereiken, moeten de ambtsdragers van de kerk 

handelen door die persoon te vermanen, hem voor een tijd af te houden van het sacrament 
van het Heilig Avondmaal en hem uit de kerk te bannen, afhankelijk van de aard van zijn 
vergrijp en zijn schuld. 


