GENERALE REGELING VOOR DE PREEKBEVOEGDHEID
Ingevolge artikel B32.2 KO

Artikel 1
Voorwaarden
Preekbevoegdheid kan worden verleend aan een belijdend lid van één van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, die geen predikant is maar wel:
a. zover is gevorderd in de studie aan de theologische universiteit van de kerken dat de betrokkene de
verplichte praktijkaantekening heeft verkregen; of
b. een doctoraalstudie of predikants-master aan de genoemde theologische universiteit heeft voltooid,
maar geen beroepbaarstelling heeft gevraagd; of
c. als kerkelijk werker in één van de kerken functioneert en een relevante HBO-opleiding heeft voltooid
of op vergelijkbare wijze de noodzakelijke competenties heeft verworven.
Artikel 2
Beperkingen
1. De preekbevoegdheid als bedoeld onder artikel 1, sub a en b geldt in alle gemeenten binnen het
verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
2. De preekbevoegdheid als bedoeld onder artikel 1, sub c geldt alleen in de gemeente waaraan de
betrokkene als kerkelijk werker verbonden is.
3. De preekbevoegdheid geeft geen bevoegdheid tot het bedienen van de sacramenten, het bevestigen
van ambtsdragers, het afnemen van openbare geloofsbelijdenis of het kerkelijk bevestigen van een
huwelijk.
Artikel 3
Aanvraag
1. De preekbevoegdheid wordt verleend door de classis waartoe de kerk behoort die aan de aanvrager
het attest heeft afgegeven voor zijn inschrijving aan de Theologische Universiteit. In het geval van een
kerkelijk werker is dit de classis waartoe de kerk behoort waar hij is aangesteld.
2. De aanvrager legt aan de classis de volgende stukken voor:
a. de documenten die aantonen dat de betrokkene voldoet aan één van de in artikel 1 genoemde
voorwaarden;
b. een positief getuigenis van de kerkenraad van betrokkene over zijn of haar leer en leven en over
het functioneren in de gemeente. In het geval van een kerkelijk werker is dit de kerkenraad die de
betrokkene heeft aangesteld;
c. een motivatiebrief waarin de betrokkene schrijft over de betekenis van het geloof in God voor zijn
of haar persoonlijk leven en over de motieven om preekbevoegdheid aan te vragen;
d. de tekst van een drietal preekvoorstellen die niet eerder zijn beoordeeld door een docent, mentor
of kerkelijke vergadering, over door de aanvrager gekozen teksten (één uit het Oude Testament,
één uit het Nieuwe Testament, en één uit de belijdenis van de kerk), voorzien van uitgewerkte
orden van dienst.
Artikel 4
Onderzoek
1. Het onderzoek door de classis vindt plaats in besloten zitting.
2. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
a. voorlezing van één van de in artikel 3, lid 2, onder d genoemde preekvoorstellen, naar keus van
de aanvrager;
b. een gesprek over de motivatiebrief en de preekvoorstellen;
c. een gesprek over de leer van de Bijbel en de inhoud van de belijdenisgeschriften.
Uit het onderzoek moet blijken dat de aanvrager trouw is aan Bijbel en belijdenis, en in staat is om
met zijn of haar prediking de gemeente op te bouwen.
3. De classis beoordeelt het geheel buiten aanwezigheid van de aanvrager.

Pagina 1 van 2

Artikel 5
Toezicht
1. Wanneer de classis besluit tot het verlenen van preekbevoegdheid, laat zij de betrokkene het
bindingsformulier ondertekenen, zoals genoemd in artikel B7 van de kerkorde.
2. Het toezicht op de uitoefening van de preekbevoegdheid blijft bij de classis die de bevoegdheid
verleende. De classis wijst één of meer predikanten aan om de betrokkene te begeleiden. Zij brengen
jaarlijks rapport uit aan de classis.
3. De classis kan om gegronde redenen de preekbevoegdheid opschorten of beëindigen. Dit zal in ieder
geval gebeuren wanneer de betrokkene door zijn of haar kerkenraad het avondmaal is ontzegd.
4. Wanneer de betrokkene verhuist, of als kerkelijk werker aan een andere gemeente wordt verbonden,
draagt de classis het toezicht over aan de classis waartoe de kerk behoort waar de betrokkene nu is
gaan wonen of als kerkelijk werker is aangesteld.
Artikel 6
Verlenging
1. De preekbevoegdheid wordt verleend voor een periode van twee jaar. Daarna is verlenging mogelijk,
met telkens eenzelfde periode.
2. De verlenging wordt aangevraagd bij de classis die toezicht houdt.
3. Voor de verlenging legt de aanvrager aan de classis de volgende stukken voor:
a. (een afschrift van) het besluit van de classis om de preekbevoegdheid te verlenen;
b. een positief getuigenis van de kerkenraad van de betrokkene over zijn of haar leer en leven en
over het functioneren in de gemeente. In het geval van een kerkelijk werker is dit de kerkenraad
die de betrokkene heeft aangesteld;
c. een gemotiveerd positief advies van de predikanten die door de classis als begeleiders zijn
aangewezen.
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