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A. De kerken
A1 eenheid van geloof en belijden
1. De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het
christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
2. Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de
Reformatie nemen zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels aan als betrouwbare samenvatting van de
christelijke leer.
A2 vrede
1. In de gemeente van Christus moet alles op gepaste wijze en in goede orde gebeuren,
zodat de onderlinge vrede wordt gediend (1 Kor. 14: 33 en 40).
2. Allen staan onder het ene Hoofd, Jezus Christus, als Heer van de kerk. Geen persoon of
kerk mag een andere persoon of kerk overheersen.
A3 interne rechtsorde
1. De kerkorde wordt door de kerken aanvaard als een gemeenschappelijke regeling voor
het leven in de gemeente en het samenleven van de kerken.
2. De kerken, ambtsdragers en gemeenteleden leggen zich er op toe de kerkorde en de
kerkelijke regelingen en besluiten in kerkelijke stijl na te leven.
A4 statuut
1. Het eigen recht van de kerken, dat tot uitdrukking komt in de kerkorde alsook in
plaatselijke, classicale en generale kerkelijke regelingen en besluiten, vormt het statuut
van de kerken in de zin van de Nederlandse wetgeving.

B. De ambten en overige diensten
B1 ambtsdragers en roeping
1. Christus geeft ambtsdragers aan de gemeente. De ambtsdienst in de kerken wordt
vervuld door de predikanten of dienaren van het Woord, de ouderlingen en de diakenen.
2. Zij kunnen hun dienstwerk alleen vervullen als zij op kerkelijke wijze daartoe zijn
geroepen door de gemeente en zijn bevestigd in het ambt.
B2 binding aan Bijbel en belijdenissen
1. De ambtsdragers zijn voor de uitoefening van hun dienst gebonden aan de leer van de
Bijbel, zoals die is verwoord in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door
persoonlijke ondertekening van het daartoe bestemde bindingsformulier aan het begin
van hun ambtelijke dienst.
GR1 bindingsformulier ambtsdragers
B3 taak van de predikanten
1. De predikanten richten zich op de verkondiging van het Evangelie voor kerk en wereld.
2. Zij bedienen het Woord van God in de kerkdiensten, bedienen de sacramenten van doop
en avondmaal en gaan voor in de gebeden.
3. De predikanten rusten de gemeente in prediking en onderricht toe tot groei in het geloof,
tot onderlinge liefde en om getuigen te zijn van Christus in de wereld.
4. Samen met de ouderlingen geven de predikanten leiding en herderlijke zorg aan de
gemeente. Zij bestrijden dwalingen en weerleggen valse leer. Zo nodig passen zij samen
met de ouderlingen de kerkelijke tucht toe.
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B4 predikanten met bijzonder taakveld
1. Sommige predikanten ontvangen de roeping om een bijzondere taak te verrichten
binnen de kerken, zoals ten behoeve van de theologische opleiding, bijzondere pastorale
werkzaamheden en missionaire arbeid.
2. De kerken voorzien waar mogelijk in predikanten die een speciale geestelijke
verzorgingstaak vervullen bij niet-kerkelijke organisaties of instellingen, zoals ten
behoeve van de gezondheidszorg, justitie of defensie.
3. De inzet van een predikant voor een bijzonder taakveld op landelijk niveau behoeft de
goedkeuring van de synode. In de overige gevallen is de goedkeuring vereist van de
classis waar de bijzondere taak in hoofdzaak wordt verricht.
B5 taak van de ouderlingen
1. De ouderlingen geven samen met de predikant leiding aan de gemeente.
2. Als opzieners waken zij over het geestelijk leven van de gemeenteleden. Zij leggen
daartoe regelmatig huisbezoek af.
3. De ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de toelating tot de
sacramenten van doop en avondmaal, onder instemming van de gemeente.
4. De ouderlingen oefenen samen met de predikant zo nodig kerkelijke tucht uit over de
gemeenteleden.
5. Zij zien erop toe dat de predikant, de medeouderlingen en de diakenen hun ambt trouw
vervullen.
B6 taak van de diakenen
1. De taak van de diakenen is het stimuleren van de dienst van de barmhartigheid in kerk
en wereld.
2. De diakenen verzamelen de liefdegaven, beheren die en delen die naar behoefte uit. Zij
dragen bijzondere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning met woord en daad van
gemeenteleden bij moeiten in sociaal en materieel opzicht.
3. De diakenen sporen de gemeenteleden aan tot onderlinge hulp en tot vrijgevigheid aan
hen die hulp behoeven, zowel nationaal als internationaal.
B7 ambt m/v
1. Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van
predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open
voor zusters.
1. (alternatief) Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten
van predikant, ouderling en diaken alleen open voor broeders.]
B8 toegang tot het ambt van predikant
1. Wie nog geen predikant is, kan alleen beroepen worden na een voorafgaand
beroepbaarstellend onderzoek door de classis volgens de generale regeling.
2. Een kandidaat-predikant, die een volgens art. B9 op hem uitgebracht beroep heeft
aangenomen, verkrijgt toelating tot het ambt via een toelatend onderzoek door de classis
volgens de generale regeling.
GR2 regeling beroepbaarstellend onderzoek (BSO)
GR3 regeling toelatend onderzoek (TLO)
B9 roeping van de predikant
1. De roeping van de predikant bestaat uit de beroeping, de goedkeuring en de bevestiging.
2. De beroeping vindt plaats door de kerkenraad met diakenen, met medewerking van de
gemeente, volgens de plaatselijke regeling.
3. In kerken zonder predikant vindt de beroeping plaats met advies van de consulent.

5

4.

5.
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De kerkenraad met diakenen doet een voordracht waarover de gemeente zich kan
uitspreken. Als de gemeente instemt met de voordracht, brengt de kerkenraad met
diakenen het beroep uit door de aanbieding van de beroepsbrief.
Wanneer de predikant het beroep aanvaardt, wordt de goedkeuring van de gemeente
verkregen als zijn naam op twee achtereenvolgende zondagen is afgekondigd en er
vanuit de gemeente geen gegrond bezwaar tegen zijn leer of leven wordt ingebracht.
De classis verleent haar goedkeuring als zij zich heeft overtuigd dat is voldaan aan de
generale rechtspositieregeling als bedoeld in art. B23.
De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruik van het daarvoor bestemde
formulier. De bevestiging van een kandidaat-predikant vindt plaats onder handoplegging
door de predikant die de bevestiging verricht.
GR4
model plaatselijke regeling
GR12 generale regeling rechtspositie predikant

B10 opleiding voor predikanten
1. De kerken onderhouden de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Zij is een kerkelijke instelling in de zin van art. E8.4.
2. De docenten aan de theologische universiteit zijn in hun arbeid gebonden aan de leer
van de Bijbel, zoals die is verwoord in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door
persoonlijke ondertekening van het daartoe bestemde bindingsformulier aan het begin
van hun dienst.
3. Voor het predikantschap in de kerken is, behoudens toepassing van art. B11 of B12, een
voltooide theologische opleiding tot predikant aan de theologische universiteit vereist.
4. De kerken spannen zich er voor in dat er jaarlijks nieuwe studenten bij de theologische
universiteit worden ingeschreven.
GR5
statuut TU Kampen
GR6
bindingsformulier voor docenten
B11 bijzonder opleidingstraject
1. Voor een kandidaat die elders een universitaire theologische opleiding heeft genoten en
als predikant wil dienen in de kerken, is een getuigschrift van de Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland vereist waaruit blijkt dat hij
bekwaam is om het ambt van predikant uit te oefenen.
2. In geval van uitzonderlijke gaven en ervaring kan een broeder, die niet beschikt over de
vereiste theologische opleiding, toegang vragen tot het ambt van predikant. Voor hem
geldt een aangepast studieprogramma aan de Theologische Universiteit volgens de
generale regeling.
GR7
regeling theologische kandidaten van elders
GR8
regeling route naar predikantschap bij uitzonderlijke gaven
B12 toelating predikanten van elders
1. Wanneer een kerk een predikant beroept die in of buiten Nederland is verbonden
geweest aan een kerk waarmee kerkelijke gemeenschap wordt onderhouden, kan hij tot
het ambt van predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland worden toegelaten in
de weg van een toelatend onderzoek door de classis volgens de generale regeling.
2. Een predikant die zich sinds kort heeft gevoegd bij een van de kerken en afkomstig is uit
een kerk waarmee geen kerkelijke gemeenschap bestaat, wordt niet dan met grote
voorzichtigheid tot het ambt van predikant toegelaten. Daarbij wordt de generale
regeling in acht genomen.
GR9
regeling toelating predikanten van elders
B13 levenstaak predikant
1. De predikant stelt zijn leven in dienst van de Heer. Hij dient zijn ambt met ongedeelde
toewijding te verrichten.
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2.

Slechts in een bijzonder geval kan een predikant met toestemming van de classis zijn
ambt in deeltijd uitoefenen.

B14 rechtspositie predikant
1. Een predikant is altijd verbonden aan een plaatselijke kerk.
2. De verbintenis van de predikant met de kerk berust op overeenstemming krachtens de
beroepsbrief van de kerkenraad en de aannemingsbrief van de predikant.
3. De rechtspositie van de predikant heeft een eigen kerkelijk karakter.
De rechtsverhouding tussen kerk en predikant wordt beheerst door het kerkelijk recht
en niet door het statelijk recht.
4. Op de rechtspositie van de predikant is van toepassing de generale rechtspositieregeling
als bedoeld in art. B23.
GR10 beroepsbrief
GR11 aannemingsbrief
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B15 rechtspositie bij bijzonder taakveld
1. Ook in geval van een bijzonder taakveld dient de predikant te zijn verbonden aan een
plaatselijke kerk, naar gelang van de situatie hetzij de kerk die hij tot dusver diende,
hetzij een kerk in het ressort waar de bijzondere taak in hoofdzaak wordt verricht. In het
laatste geval blijft bij de beroeping toepassing van art. B9.4 achterwege.
2. Overeenkomstig art. B4.3 ziet de synode respectievelijk de classis toe op een regeling
van de rechtspositie, die rekening houdt met de generale regeling als bedoeld in art. B23
en met de bijzondere regelingen die van kracht zijn ter zake van het desbetreffende
taakveld.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B16 levensonderhoud
1. De kerkenraad is namens de gemeente verantwoordelijk voor het levensonderhoud van
de predikant, zodat de predikant zonder zorg van het evangelie kan leven.
2. De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant en, in geval
van diens overlijden, zijn weduwe en door haar verzorgde minderjarige kinderen.
3. Ten aanzien van de voorziening in het levensonderhoud dienen de generale regelingen
in acht te worden genomen.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B17 ziekte
1. In geval van tijdelijke of blijvende gehele of gedeeltelijke verhindering van de
ambtsdienst ten gevolge van ziekte van de predikant gelden de generale regelingen.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B18 non-actiefstelling predikant
1. Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van de
predikant.
2. De kerkenraad besluit niet tot non-actiefstelling dan na instemming van de kerkenraad
van de naburige kerk. Deze instemming is niet vereist indien de predikant instemt met
non-actiefstelling.
3. Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
generale regeling rechtspositie predikant
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B19 losmaking predikant
1. Indien sprake is van een situatie waarin de predikant de gemeente blijvend niet meer
met vrucht kan dienen, besluit de kerkenraad de predikant los te maken van de
gemeente.
2. De kerkenraad besluit niet tot losmaking dan na goedkeuring van de classis.
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4.
5.

Losmaking vindt niet plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
De losgemaakte predikant is gedurende twee jaren beroepbaar in de kerken.
De kerkenraad die tot losmaking heeft besloten blijft verantwoordelijk inzake het ambt
van de losgemaakte predikant.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant

B20 ontheffing predikant
1. Een predikant mag uitsluitend wegens gewichtige redenen ontheffing vragen van zijn
ambt.
2. Een losgemaakte predikant wordt door de kerkenraad ontheven van zijn ambt
a. wanneer in de periode van twee jaar na de losmaking geen verbintenis met een andere
kerk tot stand komt.
3. Slechts in buitengewone omstandigheden, indien een predikant niet langer voldoet aan
de eisen voor het predikantschap, kan een predikant in andere gevallen door de
kerkenraad worden ontheven van zijn ambt.
4. De kerkenraad besluit niet tot ontheffing dan na goedkeuring van de classis.
5. Ontheffing vindt niet plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
6. Bij ontheffing van het ambt gaat de predikant over tot een andere levenstaak.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B21 schorsing en afzetting predikant
1. Een predikant die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat, in strijd
handelt met het door hem ondertekende bindingsformulier of het ambtelijk vermaan
hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
2. De kerkenraad besluit niet tot schorsing dan na instemming van de kerkenraad van de
door de classis aangewezen naburige kerk.
3. Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van drie maanden.
4. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste een periode van drie maanden door de
kerkenraad worden verlengd na goedkeuring van de classis.
5. De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting van de predikant moet volgen.
6. De kerkenraad besluit niet tot afzetting dan na goedkeuring van de classis.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B22 emeritaat
1. De kerkenraad verleent emeritaat aan een predikant die de leeftijd van vijfenzestig jaar
heeft bereikt. De emeritaatsregeling behoeft de goedkeuring van de classis.
2. Bij overeenstemming tussen kerkenraad en predikant kan het emeritaat door de
kerkenraad op een latere leeftijd worden verleend.
3. Een emeritus-predikant behoudt de bevoegdheid om op verzoek van een kerkenraad het
Woord en de sacramenten te bedienen.
4. Bij emeritering blijft de kerkenraad van de laatst gediende kerk verantwoordelijk inzake
het ambt en het levensonderhoud van de predikant. Art. B16.2 en B16.3 zijn van
overeenkomstige toepassing.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
B23 generale rechtspositieregeling en deputaten rechtspositie
1. De synode benoemt generale deputaten voor de rechtspositie van de predikant.
2. Op voorstel van deputaten stelt de synode de generale rechtspositieregeling voor
predikanten vast en draagt zorg voor regelmatige actualisering daarvan.
3. Bij toepassing van art. B13 tot B22 houden de kerkelijke vergaderingen zich aan de
generale rechtspositieregeling.
4. Bij toepassing van art. B19 tot B21 verleent de classis haar goedkeuring niet dan na
consultatie van de deputaten.
GR12 generale regeling rechtspositie predikant
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B24 roeping van ouderlingen en diakenen
1. De roeping van ouderlingen en diakenen bestaat uit de verkiezing, de benoeming, de
goedkeuring daarvan en de bevestiging. Daarbij worden de kerkorde en de plaatselijke
regeling in acht genomen.
2. Met het oog op de verkiezing wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om vooraf te
attenderen op personen die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderling of
diaken.
3. De kerkenraad met diakenen toetst zowel de geschiktheid als de beschikbaarheid van de
te kandideren personen.
4. De kerkenraad met diakenen stelt ter verkiezing een dubbel aantal kandidaten. Slechts
bij uitzondering is verkiezing uit minder dan een dubbel aantal kandidaten mogelijk.
5. Na de verkiezing door de belijdende leden van de gemeente vindt de benoeming plaats
door de kerkenraad met diakenen. Slechts bij uitzondering kan benoeming zonder
verkiezing plaatsvinden.
6. Ontheffing van een benoeming kan slechts worden gevraagd wegens gegronde redenen.
7. De goedkeuring van de gemeente wordt verkregen als de namen van de benoemde
personen op twee achtereenvolgende zondagen zijn afgekondigd en er vanuit de
gemeente geen gegrond bezwaar tegen hun leer of leven wordt ingebracht.
8. De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruik van het daarvoor bestemde
formulier.
GR4
model plaatselijke regeling
B25 aftreden van ouderlingen en diakenen
1. De ouderlingen en diakenen vervullen hun ambtsdienst drie of meer jaren, afhankelijk
van de plaatselijke regeling.
2. Als regel is elk jaar een evenredig deel van de ouderlingen en diakenen aftredend. Zij zijn
niet direct herkiesbaar, behoudens bijzondere omstandigheden.
3. De kerkenraad kan tussentijdse ontheffing, gevraagd of ongevraagd, slechts verlenen
wegens gegronde redenen.
GR4
model plaatselijke regeling
B26 non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
1. Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van een
ouderling of diaken.
2. Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B27 van toepassing is.
B27 schorsing en afzetting ouderlingen en diakenen
1. Een ouderling of diaken die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat, in
strijd handelt met het ondertekende bindingsformulier of de kerkelijke vermaning
hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
2. De kerkenraad besluit niet tot schorsing dan na instemming van de kerkenraad van de
door de classis aangewezen naburige kerk.
3. Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van drie maanden.
4. De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting moet volgen.
5. De kerkenraad besluit niet tot afzetting dan na instemming van de kerkenraad van de
naburige kerk.
B28 de kerkenraad, de diakenen en de kerkenraad met diakenen
1. In elke kerk is een kerkenraad, bestaande uit de predikant(en) en ten minste drie
ouderlingen. Voor de diaconale arbeid zijn er ten minste drie diakenen.
2. De kerkenraad geeft geestelijke leiding aan de gemeente. Hij rekent daarbij met de eigen
verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en bevordert hun betrokkenheid bij het
beleid.
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4.

De kerkenraad vergadert ten minste tweemaal per jaar met de diakenen over de
materiële aangelegenheden van de kerk, het financieel beheer en de zaken die de
kerkorde daarvoor aanwijst.
De diakenen vergaderen regelmatig over de diaconale aangelegenheden. Zij
verantwoorden hun beleid en beheer aan de kerkenraad.
GR4
model plaatselijke regeling

B29 structuur kerkenraadswerk
1. De werkwijze van de kerkenraad, van de kerkenraad met diakenen en van de diakenen
wordt vastgesteld in de plaatselijke regeling.
2. De kerkenraad kiest een passende vergader- en werkstructuur. Als de kerkenraad taken
of bevoegdheden delegeert, behoudt hij daarbij zijn eindverantwoordelijkheid.
3. Indien in kleine gemeenten onvoldoende ambtsdragers beschikbaar zijn, wordt bijstand
verleend door ouderlingen respectievelijk diakenen vanuit een door de classis aan te
wijzen naburige kerk.
GR4
model plaatselijke regeling
B30 kerkelijk werkers
1. De kerkenraad kan één of meer kerkelijk werkers benoemen om een deel van het
dienstwerk in de gemeente uit te voeren. De kerkenraad stelt daarvoor een plaatselijke
regeling vast met inachtneming van de generale regelingen.
GR13 generale regeling kerkelijk werkers
GR4
model plaatselijke regeling
B31 preekconsent
1. Aan niet-predikanten kan een preekbevoegdheid worden verleend met inachtneming
van de generale regeling.
GR14 generale regeling preekconsent

C. Het leven van de gemeente
C1 de gemeente
1. De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe
Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor.
C2 kerkdiensten op zondag
1. De gemeente komt elke zondag twee keer samen in openbare kerkdiensten.
De kerkenraad roept de gemeente op om zo de dag van de Here te vieren.
2. In de kerkdiensten ontvangen de dienst van het Woord en de sacramenten, de dienst van
lied en gebed en de dienst van de barmhartigheid een plaats.
C3 inrichting van de kerkdiensten
1. De kerkenraad ziet toe op een goede inrichting van de kerkdiensten die strekt tot eer
van God en die de opbouw en eenheid van de gemeente dient.
2. De kerken houden zich aan de generale regelingen en besluiten inzake bijbelvertaling,
kerklied en orden van dienst.
3. Elke zondag wordt in een van de diensten een onderdeel van de christelijke leer
besproken, als regel aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.
4. Voor bijzondere handelingen in de kerkdienst, zoals de bediening van doop en
avondmaal, de bevestiging van ambtsdragers of de huwelijksbevestiging, worden de
door de synode vastgestelde formulieren gebruikt.
GR15 generale regeling inzake Bijbelvertaling
GR16 generale regeling inzake kerklied
GR17 generale regeling inzake orden van dienst
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C4 bijzondere kerkdiensten
1. Op de christelijke feestdagen komt de gemeente in kerkdiensten samen voor de
verkondiging en viering van de grote heilsfeiten.
2. Het houden van kerkdiensten bij de jaarwisseling en op de bid- en dankdag voor gewas
en arbeid wordt in de vrijheid van de kerken gelaten.
3. De kerkenraad kan met het oog op bijzondere situaties of groepen speciale en
aangepaste kerkdiensten beleggen.
4. Wanneer een lid van de gemeente overlijdt, kan de kerkenraad op verzoek van de familie
bij de begrafenis een dienst van Woord en gebed beleggen.
C5 bediening van de doop
1. De heilige doop wordt bediend aan de pasgeboren kinderen van de gelovigen en aan
volwassenen die zich tot God bekeren en nog niet eerder waren gedoopt.
2. De bediening van de doop als sacrament van de inlijving in Christus en de opneming in
zijn gemeente vindt plaats in een kerkdienst.
3. Bij de doop van kinderen beloven de ouders of duurzame verzorgers hen te onderwijzen
in de bijbelse leer en hen op te voeden tot een leven met God.
4. Aan volwassenen wordt de doop bediend nadat zij openbare belijdenis van hun geloof
hebben gedaan.
5. De kerken erkennen de doop die elders in een christelijke kerkgemeenschap op geldige
wijze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is bediend.
C6 bediening van het avondmaal
1. De gemeente viert in haar kerkdiensten regelmatig het avondmaal van de Here.
2. Het staat de kerken vrij om aanvullend in inrichtingen van gezondheidszorg, justitie of
defensie het heilig avondmaal te bedienen aan leden van de gemeente en aan hen die
daartoe naar het oordeel van de kerkenraad als gasten kunnen worden toegelaten.
GR18 generale regeling bediening avondmaal elders
C7 toelating tot het avondmaal
1. Aan de viering van het heilig avondmaal mogen deelnemen zij die hun geloof belijden
naar de gereformeerde leer en godvrezend leven.
2. De doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen
catechetisch onderwijs als voorbereiding voor hun openbare geloofsbelijdenis.
3. Voor de toelating tot de openbare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad en
instemming van de gemeente nodig.
4. Voor de toelating van gasten aan het avondmaal houden de kerken zich aan de generale
regelingen.
GR19 generale regeling toelating gasten aan het avondmaal
C8 kerkelijke registratie
1. De kerkenraad zorgt voor een goede registratie van hen die als doopleden of belijdende
leden tot de gemeente behoren en van hen die als gastleden een plaats hebben in het
gemeentelijk leven.
2. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend voor kerkelijke doelen gebruikt.
3. Voor het kerklidmaatschap gelden het burgerlijk domicilie en de classicaal vastgestelde
kerkgrenzen als uitgangspunt.
GR4
model plaatselijke regeling
C9 binnenkomst in de gemeente
1. Wie uit een zusterkerk bij de gemeente binnenkomen, worden door de kerkenraad op
basis van hun attestatie als lid aanvaard.
2. Wie uit een andere kerkgemeenschap over komt of wie zich na een onttrekking opnieuw
bij de gemeente wil voegen, wordt toegelaten na onderzoek door de kerkenraad en

3.
4.

instemming van de gemeente. Wie in de kerk van herkomst nog niet tot het avondmaal
was toegelaten, dient openbare belijdenis van zijn geloof af te leggen.
Ten aanzien van gastleden houden de kerken zich aan de generale bepalingen.
De kerkenraad doet aan de gemeente mededeling van de binnenkomst van nieuwe leden
en gastleden.
GR20 generale regeling gastlidmaatschap

C10 vertrek uit de gemeente
1. Kerkleden die verhuizen, ontvangen op hun verzoek een attestatie voor de kerkenraad in
de plaats waarheen zij vertrekken, met gelijktijdige kennisgeving aan die kerkenraad.
2. Wanneer iemand meedeelt dat hij zich bij een andere kerkelijke gemeenschap aansluit,
behartigt de kerkenraad op passende wijze de geestelijke zorg rond deze overgang.
3. Wanneer iemand kenbaar maakt dat hij zich wil onttrekken aan het opzicht van de
kerkenraad, spant de kerkenraad zich in hem alsnog voor de gemeente te behouden.
Blijft dit zonder resultaat, dan berust de kerkenraad in de onttrekking.
4. Met betrekking tot iemand die zonder kennisgeving naar elders verhuist en nalatig blijft
in het aanvragen van een attestatie, is de kerkenraad bevoegd het lidmaatschap van de
kerk voor beëindigd te verklaren.
5. Van iedere beslissing die de kerkenraad neemt met betrekking tot vertrek uit de
gemeente doet hij mededeling aan de gemeente.
C11 huwelijk
1. De kerkenraad ziet er op toe dat de leden van de gemeente die zich als man en vrouw
aan elkaar willen verbinden, daarvoor een huwelijk aangaan.
2. Het burgerlijk huwelijk tussen man en vrouw geldt voor de kerk als de verbintenis
waarvoor kerkelijke bevestiging kan worden aangevraagd.
3. De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats in een kerkdienst op zondag of in een
bijzondere kerkdienst op een andere dag.
4. Wanneer een belijdend lid van de gemeente met een dooplid of met iemand uit een
andere kerkgemeenschap in het huwelijk treedt, kan hun verbintenis kerkelijk worden
bevestigd, mits de kerkenraad voldoende waarborgen aanwezig acht voor een christelijk
huwelijk en gezinsleven.
5. In geval van echtscheiding blijft de kerkenraad bevoegd tot een eigen oordeel over de
kerkelijke consequenties daarvan met inachtneming van de generale regelingen.
GR21 richtlijnen inzake scheiding
C12 opvoeding en onderwijs
1. Ouders verplichten zich bij de doop om hun kinderen op te voeden in een leven met God
en in de kennis van zijn Woord.
2. De kerkenraad bevordert dat de ouders voor hun kinderen zoveel mogelijk gebruik
maken van onderwijs dat overeenkomt met de leer van de Schriften.
3. De kerk onderhoudt goede contacten met scholen die door de jeugd van de kerk bezocht
worden, met name die met een gereformeerde of christelijke identiteit.
C13 vorming en toerusting
1. De gemeenteleden zetten zich persoonlijk en gezamenlijk in om te groeien in kennis van
God en inzicht in de Schriften.
2. De kerkenraad schept voorzieningen waardoor de gemeenteleden permanente
toerusting kunnen ontvangen voor het leven met de Here en de dienst in zijn koninkrijk.
3. Bijzondere aandacht wordt in de toerusting gegeven aan denkwijzen en invloeden die de
zuiverheid van denken en de heiligheid van de levenswandel aantasten.
C14 onderlinge gemeenschap
1. De gemeenteleden zien als leden van het lichaam van Christus in liefde en betrokkenheid
naar elkaar om en bevorderen elkaars heil en welzijn in woord en daad.
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2.
3.

De kerkenraad stimuleert de vele diensten en gaven die in de gemeente van Christus
beschikbaar zijn tot groei van het geloof en tot onderlinge opbouw.
De kerkenraad treft voorzieningen voor bijzondere situaties, zoals die van varenden,
militairen, asielzoekers, mensen met een bijzondere handicap en leden die voor een
beperkte tijd in het buitenland verblijven.

C15 de missionaire roeping
1. De kerk is overeenkomstig haar roeping in de wereld present met de boodschap van het
heil in Christus als een evangelie dat bestemd is voor mensen uit alle volken en culturen.
2. De gemeenteleden en de ambtsdragers zoeken met de verkondiging van het evangelie in
woord en daad allen die van God vervreemd zijn, een andere religie aanhangen of tot
geen religie of kerk behoren.
3. De evangelieverkondiging is er op gericht de naaste te brengen tot een leven met God en
in de gemeenschap van de kerk.
4. Wie van buiten de gemeente komend naar het evangelie willen horen, worden gastvrij in
haar midden ontvangen.
5. De kerkenraad en de werkers in de kerk houden zich bij het missionaire werk aan de
kerkorde en de kerkelijke regelingen en besluiten.
6. Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de wereld mee te werken aan de
verkondiging van het evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking met in de
regio reeds aanwezige kerken. De inrichting van het werk en de positie van de werkers
worden voor de Nederlandse zijde daarvan geregeld in de generale regelingen.
GR22 model instructie missionaire arbeid

D. De kerkelijke tucht
D1 karakter en reikwijdte
1. In de kerken is aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de
sacramenten de kerkelijke tucht verbonden.
2. Zij is gericht op de eer van God, het behoud van de zondaar en de heiligheid van de
gemeente.
3. De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.
4. De kerkelijke tucht gaat over ergerlijke zonden in leer en leven van ieder die tot de
gemeente behoort.
D2 onderling vermaan
1. De leden van de gemeente zijn van Godswege verplicht elkaar te steunen in de strijd
tegen de zonde. Zij vermanen elkaar liefdevol naar de regel die Christus in Matteüs 18
heeft gegeven.
2. Wanneer het onderling vermaan tot bekering en verzoening leidt, wordt geen
mededeling aan de kerkenraad gedaan.
3. Leidt het vermaan niet tot bekering, dan wordt de kerkenraad ingelicht.
D3 middelen van kerkelijke tucht
1. De kerkenraad gebruikt als middelen van kerkelijke tucht:
1. het ambtelijk vermaan;
2. de ontzegging van de toegang tot het avondmaal;
3. de inschakeling van voorbede en vermaan door de gemeente.
2. Als laatste redmiddel kan de kerkenraad overgaan tot buitensluiting uit de gemeente.
D4 wijze van optreden
1. Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De
betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
2. De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van
tuchtoefening.
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D5 ambtelijk vermaan
1. De kerkenraad gaat over tot ambtelijk vermaan wanneer hij wordt ingelicht over een
zonde waarin iemand ontoegankelijk is gebleken voor het onderling vermaan of over
een zonde van ernstige aard waarvan iemand zich niet bekeert.
2. In het vermaan confronteren de ambtsdragers de zondaar met het Woord van God en
trachten zij hem in regelmatig bezoek en gesprek liefdevol tot berouw en bekering te
brengen.
3. Wanneer de zondaar tot bekering komt en er voldoende tekenen van berouw zijn,
aanvaardt de kerkenraad zijn schuldbelijdenis. De kerkenraad beoordeelt of aan de
gemeente mededeling van de verzoening moet worden gedaan.
D6 ontzegging en afhouding van het avondmaal
1. Wanneer iemand het vermaan van de ambtsdragers verwerpt of zich schuldig maakt aan
een ernstige zonde die de gemeente dreigt te besmetten, ontzegt de kerkenraad hem de
toegang tot het avondmaal van de Here zolang er geen bekering volgt.
2. De ontzegging van het avondmaal brengt de opschorting met zich mee van het recht om
een kind te laten dopen, huwelijksbevestiging te ontvangen en aan de verkiezing van
ambtsdragers deel te nemen.
3. De kerkenraad kan iemand in een bijzonder geval van het avondmaal afhouden, wanneer
er een sterk vermoeden van ernstige zonde bestaat, maar nog nader onderzoek moet
plaatsvinden.
D7 vermaan en tucht over doopleden
1. Wanneer iemand als kind is gedoopt, maar als volwassene niet komt tot openbare
belijdenis van geloof, blijven de gemeenteleden en de ambtsdragers hem daartoe
vermanen en stimuleren.
2. Wanneer een volwassen dooplid zich in woord en daad afkerig toont van de dienst van
God, roepen de ambtsdragers hem op tot bekering.
3. Wanneer er sprake is van berouw en bekering, vindt de verzoening plaats in de weg van
openbare geloofsbelijdenis.
D8 voorbede en vermaan door de gemeente
1. Wanneer een belijdend lid of dooplid ondanks het vermaan hardnekkig in zijn zonde
blijft volharden, gaat de kerkenraad over tot publieke tuchtoefening door bekendmaking
aan de gemeente. Daarvoor is de instemming van de classis vereist.
2. Bij deze mededeling worden de zondaar en zijn verharding aan de gemeente bekend
gemaakt met de oproep om voor hem te bidden en hem aan te sporen tot bekering.
3. De kerkenraad kan zijn oproep aan de gemeente herhalen zo vaak als hij dit nodig en
vruchtbaar oordeelt.
4. Wanneer de zondaar tot bekering komt, deelt de kerkenraad de verzoening in een
kerkdienst op passende wijze aan de gemeente mee.
D9 buitensluiting
1. Wanneer een zondaar zich blijvend goddeloos en onbekeerlijk toont, gaat de kerkenraad
over tot buitensluiting uit de gemeente.
2. Voor de buitensluiting zijn de goedkeuring van de classis en de instemming van de
gemeente vereist.
3. Voor het vragen van de instemming van de gemeente en het voltrekken van de
buitensluiting worden de door de synode vastgestelde formuleringen gebruikt.
D10 terugkeer
1. Wanneer iemand die als belijdend lid of als dooplid is buitengesloten, met berouw tot
God en tot de gemeente terugkeert, zal hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer
in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen. Hiervoor is de instemming van de
gemeente vereist.
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Bij de schuldbelijdenis en de verzoening met de gemeente wordt het vastgestelde
formulier gebruikt.

D11 tolerantie
1. Wanneer een lid van de gemeente op een bepaald punt afwijkt van de gezonde bijbelse
leer, kan hij met zijn opinie worden verdragen onder de volgende voorwaarden:
a. hij is bereid om zich te verantwoorden tegenover de Heilige Schrift en zich daaruit te
laten onderwijzen;
b. hij voert geen actieve propaganda voor zijn opvattingen;
c. hij stelt geen daden die ingaan tegen de aanwijzingen van de kerkenraad.
D12 onttrekking metterdaad
1. Wanneer iemand lange tijd elk contact met de ouderlingen onmogelijk maakt, verklaart
de kerkenraad zijn lidmaatschap van de gemeente voor beëindigd, na goedkeuring van
de classis en met instemming van de gemeente.
2. Wanneer blijkt dat iemand zich metterdaad maar zonder kennisgeving heeft aangesloten
bij een andere kerkelijke gemeenschap, spreken de ambtsdragers hem daar op aan.
Wanneer hij volhardt in zijn ontrouw aan de gemeente, verklaart de kerkenraad na
goedkeuring van de classis zijn lidmaatschap van de gemeente voor beëindigd.

E. Kerkelijk samenleven
E1 kerkelijke relaties
1. De kerken geven gehoor aan de roeping tot kerkelijke gemeenschap met alle heiligen in
de eenheid van het ware geloof.
2. De kerken onderhouden het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland en
leven daarin samen op basis van overeenstemming in leer, eredienst en kerkregering.
3. In contacten en relaties met andere christelijke kerken in Nederland streven de kerken
op grond van Gods Woord naar kerkelijke eenheid en komen zij op voor de gezonde leer.
4. In contacten en relaties met christelijke kerken buiten Nederland geven de kerken
gestalte aan het universele karakter van de kerk, gericht op wederzijdse ontmoeting,
bemoediging en hulp.
E2
1.
2.
3.

kerkelijke vergaderingen
De kerkelijke vergaderingen zijn de kerkenraad, de classis en de synode.
Zij behandelen alleen kerkelijke zaken en doen dat op geestelijke wijze.
De kerkelijke vergaderingen stellen een regeling vast voor de uitoefening van hun
werkzaamheden en de vervulling van hun taken.
GR4
model plaatselijke regeling
GR23 model regeling classis
GR24 regeling synode

E3 meerdere vergaderingen
1. De kerken komen regelmatig in meerdere vergaderingen bijeen, regionaal in classes en
landelijk in de synode.
2. De ambtsdragers die naar een meerdere vergadering worden afgevaardigd, hebben
opdracht en bevoegdheid om in de zaken die wettig ter tafel komen te handelen en te
besluiten in gebondenheid aan de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en de
kerkorde.
3. De meerdere vergaderingen zijn bevoegd in de zaken:
a. die de kerkorde daarvoor aanwijst;
b. die in de mindere vergadering niet konden worden afgehandeld;
c. waarvan door de kerken binnen het ressort is afgesproken om ze gezamenlijk te
behartigen.
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4.
5.
6.

Na behandeling van hun agenda worden de meerdere vergaderingen gesloten en eindigt
het mandaat van de afgevaardigden.
De meerdere vergaderingen kunnen zich in hun arbeid laten bijstaan door deputaten, die
de besluitvorming voorbereiden en die met uitvoerende taken worden belast.
Elk deputaatschap ontvangt een instructie waarin zijn taken en bevoegdheden worden
geregeld.
GR25 model instructie deputaten

E4
1.
2.
3.

classis
Ten minste vier in eenzelfde regio gelegen kerken vormen een classis.
De classis komt ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen.
Uit elke kerk worden een predikant en een ouderling afgevaardigd. Waar een predikant
ontbreekt, neemt een ouderling zijn plaats in.
4. Predikanten die niet zijn afgevaardigd wonen de vergadering bij en hebben adviserende
stem.
5. In de classis ontmoeten de kerken elkaar voor onderlinge steun en advies bij het
plaatselijk kerkelijk leven en zien zij op elkaar toe.
6. De classis behandelt voor haar ressort de zaken als bedoeld in art. E3.3.
GR23 model regeling classis
E5 coördinatie door de classis
1. De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk.
De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of krachtens de
kerkorde worden opgedragen.
2. Indien een kerk geen eigen predikant heeft, benoemt de classis een predikant van elders
tot haar consulent.
3. Voor de instituering en voor de opheffing van een kerk is de goedkeuring van de classis
nodig.
4. Plaatsen waar geen kerk is worden door de classis aan de zorg van een naburige kerk
toevertrouwd.
GR23 model regeling classis
E6 kerkvisitatie
1. Jaarlijks vindt namens de classis de kerkvisitatie plaats.
2. De visitatie is gericht op het adviseren, vermanen en aansporen van de ambtsdragers
met het oog op de vrede en de opbouw van de gemeente.
3. Voor de visitatie wijst de classis een college van visitatoren aan dat bestaat uit twee
predikanten en twee ouderlingen. Hun taken en werkwijze worden geregeld in een
visitatiereglement.
4. Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.
GR26 model instructie visitatie
E7 synode
1. De kerken komen eens in de twee jaar samen in een generale synode.
2. In buitengewone omstandigheden kan de synode vervroegd worden samengeroepen
door het moderamen van de laatstgehouden synode.
3. Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling naar de synode af.
4. In de synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken als bedoeld in art. E3.3.
GR24 regeling synode
E8 bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen
1. De kerken kunnen voor speciale doeleinden, zoals voor missionair werk of kerkelijke
beheerszaken, samenwerken in bijzondere kerkelijke organisaties.
2. Een meerdere vergadering kan voor de uitvoering van haar taken of voor het werk in de
kerken een kerkelijke instelling in het leven roepen.
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3.

4.
5.

Zowel voor een bijzondere kerkelijke organisatie als voor een kerkelijke instelling wordt
een rechtsvorm gekozen binnen de mogelijkheden die art. 2:2 van het Burgerlijk
Wetboek daarvoor biedt.
De rechtsvorm, de taakstelling, het bestuur, het beheer en de bekostiging van een
bijzondere kerkelijke organisatie of kerkelijke instelling worden bij statuut geregeld.
De bijzondere kerkelijke organisaties en de kerkelijke instellingen houden zich aan de
kerkorde en de regelingen en besluiten van de meerdere vergaderingen.
GR27 instructie bijzondere kerkelijke organisaties
GR28 instructie kerkelijke instellingen

E9 andere kerken in Nederland
1. De kerken werken landelijk in samenspreking en correspondentie aan kerkelijke
eenheid die in Gods Woord is verankerd en gestalte krijgt in plaatselijke wederzijdse
herkenning en erkenning.
2. De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor
goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is de
instemming van beide nodig, een en ander volgens de generale regeling.
3. In contacten met kerken en groepen waarmee geen overeenstemming in geloven en
belijden bestaat, komen de gereformeerde kerken op voor de gezonde bijbelse leer en
weerleggen en bestrijden zij dwaling en misverstand.
4. De kerken geven in het bijzonder aandacht en hulp aan groepen en gemeenschappen van
christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.
E10 kerken buiten Nederland
1. De kerken onderhouden naar vermogen oecumenische betrekkingen met kerken van
gereformeerde belijdenis in het buitenland. Zij respecteren daarbij de eigen historie en
context van elke kerk.
2. Met kerken waarmee bijzondere historische banden bestaan kan door de synode een
nauwere zusterkerkrelatie worden aangegaan, die wederzijds volledige aanvaarding van
elkaars leden en predikanten inhoudt.
3. De kerken kunnen participeren in internationale kerkelijke verbanden, organisaties en
instellingen. Zij kunnen partnerschappen met buitenlandse kerken aangaan voor
personele en materiële uitwisseling en hulp, met inachtneming van regelingen die door
de synode worden vastgesteld.

F. Besluitvorming en rechtsmiddelen
F1 besluitvorming
1. De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met
verwerking van vroegere besluitvorming.
2. Wat eenmaal is afgehandeld, moet niet opnieuw aan de orde worden gesteld, tenzij men
van oordeel is dat wijziging noodzakelijk is.
3. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
4. De kerkelijke vergaderingen leggen hun besluiten zorgvuldig vast en voorzien in goede
communicatie, bewaring en toegankelijkheid ervan.
F2 rechtskracht
1. Een besluit van een kerkelijke vergadering heeft bindende rechtskracht, tenzij wordt
bewezen dat het in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht.
2. De kerkenraad toetst de besluiten van meerdere vergaderingen met het oog op de
toepassing daarvan in de gemeente.
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F3 inwerkingtreding
1. Een besluit van een kerkelijke vergadering treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf
een andere termijn vermeldt.
F4 recht van bezwaar
1. Hij die meent dat een besluit of een handeling van de kerkenraad:
a. aantoonbaar in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht;
b. de opbouw van de gemeente schaadt;
c. hem onrecht aandoet, waarin hij niet kan berusten;
heeft het recht van bezwaar.
2. Het bezwaar wordt schriftelijk bij de kerkenraad ingediend en is gemotiveerd. De
kerkenraad vraagt zo nodig om een toelichting.
3. Het instellen van bezwaar heeft geen opschortende werking.
4. Op een verzoek tot opschorting van het besluit hangende het bezwaar beslist de
kerkenraad zo spoedig mogelijk.
5. De kerkenraad heroverweegt zijn eerder besluit en neemt een beslissing op het bezwaar.
6. In zaken waarin de classis in eerste aanleg beslist, geldt het recht van bezwaar
overeenkomstig art. F4.1 tot F4.5 mutatis mutandis op dezelfde wijze.
F5 kerkelijke rechtspraak
1. De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke
vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.
2. In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de
volgende artikelen omschreven.
F6 vrede door recht
1. De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
2. Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke
rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. toelating van een deskundig adviseur of raadsman;
d. het zo nodig horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. toegankelijkheid van relevante stukken;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak.
3. De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van
toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.
GR29 generale regeling kerkelijke rechtspraak
F7 recht van beroep
1. Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de kerkenraad,
heeft het recht van beroep op de classis.
2. In spoedeisende gevallen kan een buitengewone classis worden samengeroepen.
3. De uitspraak van de classis is bindend voor partijen, behoudens het recht van appel.
4. Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de classis als
bedoeld in art. F4.6, heeft het recht van beroep op de synode. Art. F8.2 en F8.3 zijn van
overeenkomstige toepassing.
GR29 generale regeling kerkelijke rechtspraak
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F8 recht van appel
1. Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak van de classis,
staat appel open op de synode.
2. In spoedeisende gevallen kan een buitengewone synode worden samengeroepen.
3. De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens het recht van
herziening.
GR29 generale regeling kerkelijke rechtspraak
F9 recht van herziening
1. Herziening van een appeluitspraak van de synode is slechts mogelijk:
a op verzoek van een partij in het geschil dat bij de appeluitspraak is beslist;
b indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de
appeluitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere
uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
2. De uitspraak van de synode is bindend voor partijen.
GR29 generale regeling kerkelijke rechtspraak
F10 rechtspraak in predikantszaken
1. Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking van
art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken,
met dien verstaande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing wordt ingesteld bij de
classis;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing;
c. beroep inzake de gronden van een besluit tot afzetting wordt ingesteld bij de
synode.
2. Van een uitspraak van de commissie of van de classis staat voor de predikant en de
kerkenraad appel open op de synode.
3. Art. F7.2 respectievelijk art. F8.2 zijn van overeenkomstige toepassing.
GR29 generale regeling kerkelijke rechtspraak
F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
1. Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie
staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke
relaties volgens de generale regeling.
GR30 regeling SMKR
F12 recht van revisie
2. Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft
uitspraken in appelzaken.
3. Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de
synode.
4. Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij
rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
5. Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de
vastgestelde generale regeling.
GR31 regeling revisie besluiten synode
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G. Materiële aangelegenheden
G1 financiële bijdragen
1. De kerkleden dragen naar vermogen bij aan de financiële instandhouding van de kerken.
G2 bestuur en beheer
1. De kerken, de classes en de synode zorgen voor een deugdelijk bestuur en beheer in alle
materiële aangelegenheden.
2. De regelingen van de kerk, de classis en de synode voorzien in voorschriften omtrent de
financiële administratie en de periodieke controle daarvan, de jaarlijkse begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag.
GR4
model plaatselijke regeling
G3 rechtspersoonlijkheid
1. Ingevolge de Nederlandse wetgeving komt rechtspersoonlijkheid toe aan:
a. de plaatselijke kerk;
b. de classis als regionaal verband van kerken;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
2. Bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3,
bezitten eveneens rechtspersoonlijkheid naar statelijk recht.
G4 vertegenwoordiging
1. In het statelijk rechtsverkeer wordt een kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad met
diakenen zijn aangewezen en gevolmachtigd.
2. In het statelijk rechtsverkeer wordt de classis respectievelijk synode in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee of meer van haar deputaten die daartoe bij hun instructie
dan wel bij nader schriftelijk besluit van de classis respectievelijk synode zijn
aangewezen en gevolmachtigd.
3. De vertegenwoordiging in het statelijk rechtsverkeer in en buiten rechte van bijzondere
kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3, wordt geregeld
in hun statuut.

H. Slotbepaling
H1 vaststelling en wijziging kerkorde
1. Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de synode van Harderwijk 2011 en in
tweede lezing door de synode ..
2. Wijziging van deze kerkorde kan alleen plaats vinden door de synode met inachtneming
van de generale regeling.
GR33 generale regeling wijziging kerkorde
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Memorie van toelichting
Werkorde – inleiding
A. Opdracht
1.

De GS Zwolle-Zuid 2008 heeft aan deputaten herziening kerkorde (DKO) opdracht
gegeven om conform het projectplan herziening kerkorde tijdig voor de volgende synode
een ontwerp herziene kerkorde gereed te hebben (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16
Besluit 7 + Bijlage 3.1). Het projectplan houdt in:
A. opdracht
1. De generale synode geeft opdracht aan deputaten kerkorde (DKO) tot realisering van
een ontwerptekst tot algehele herziening van de kerkorde.
B. samenstelling
2. De samenstelling van het deputaatschap kerkorde is als volgt:
1.
dr. S. Griffioen, Loenen a/d Vecht
2.
ds. K. Harmannij, Nijmegen
3.
mr. P.T. Pel, Hattem
4.
dr. M. te Velde, Hasselt
C. project
3. Deputaten voltooien de opdracht die de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005
(Acta art. 35) heeft gegeven aan de door haar benoemde deputaten kerkrecht en
kerkorde (DKK).
4.

Deputaten maken zo veel mogelijk gebruik van het voorbereidende werk dat door
voorgaande deputaten kerkrecht en kerkorde is verricht. Dit betreft enerzijds de
inventarisatie van knelpunten en desiderata met betrekking tot de huidige kerkorde,
hetzij vanuit de kerken aangedragen hetzij als gevolg van eerdere generaal synodale
besluiten ontstaan hetzij door voorgaande deputaten gesignaleerd. Dit betreft
anderzijds de door voorgaande deputaten in hun rapport aan de generale synode
van Zwolle-Zuid 2008 verwoorde overwegingen inzake aard, opzet en stijl van een
nieuwe kerkorde.

5.

Deputaten voorzien in een memorie van toelichting bij de ontwerptekst ter
verantwoording van gemaakte keuzes.”

B. Werkorde
2.

Ter uitvoering van deze opdracht presenteren deputaten hierbij het ontwerp voor een
nieuwe kerkorde in de vorm van een WERKORDE. Deputaten hanteren deze naam om
twee praktische redenen:
a. het maakt duidelijk dat het hier gaat om werk in uitvoering;
b. het voorkomt spraakverwarring, juist als het gaat om vergelijking tussen de
vigerende kerkorde en de nieuwe ontwerp-kerkorde.
Overigens is de naam ‘werkorde’ in dit verband niet helemaal nieuw: in het voortraject
dat heeft geleid tot de Kerkorde 1951 van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk
is het begrip ‘werkorde’ ooit ook gebruikt. Deze werkorde omvat conform de opdracht
van de synode de integrale tekst voor een nieuwe kerkorde en gaat vergezeld van een
memorie van toelichting.
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C. Context
3.

Een kerkorde staat in een context. Zij is primair de kerkorde van een kerkgemeenschap
en regelt als zodanig een aantal essentiële zaken in de kerken. Tegelijk geeft een
kerkorde van de kant van de kerk concrete vorm en uitdrukking aan de verhouding
tussen kerk en staat: het kerkelijk recht onderscheidt zich van het rechtssysteem buiten
de kerk, het statelijk recht. Voor een goed oordeel is het daarom noodzakelijk de context
van de kerkorde te analyseren. Wat er wel en niet in een kerkorde moet staan en op
welke wijze de zaken worden verwoord, etc., wordt in hoge mate bepaald door die
context. Deputaten hebben in hun vorige periode als deputaten kerkrecht en kerkorde
(DKK) in hun rapport aan de GS Zwolle-Zuid die context toegelicht. Deputaten nemen die
toelichting hierna (sub D t/m J) opnieuw op als basismateriaal wat ten grondslag ligt aan
de gepresenteerde werkorde.

D. Wat is kerkrecht? Intern perspectief
4.

Kerkrecht is het geheel (het samenstel) van de door de kerk op basis van de Heilige
Schrift vastgestelde en in geloof en liefde na te leven bindende afspraken, voorschriften
en bepalingen (regels), die het ordelijk functioneren van en het samenleven in de kerk
regelen, t.a.v.:
a. haar structuren, d.w.z. het geheel van vaste afspraken en patronen van taken en
verantwoordelijkheden;
b. haar interne en externe relaties (rechtsverhoudingen en betrekkingen), d.w.z.
plaatselijk, in het kerkverband, naar andere kerkverbanden, en extern naar de
overheid;
c. rechten en plichten;
d. functies en bevoegdheden;
e. procedures.
Deze 'werkomschrijving', die in Kampen aan de Theologische Universiteit wordt
gehanteerd (zie Gereformeerde theologie vandaag), belicht de diverse aspecten die in het
kerkrecht en dus ook in de KO samenkomen en het stempelen als een eigensoortige
vorm van recht.

5.

Kerkrecht is enerzijds 'geestelijk recht', het reguleert het geloofsleven in de kerk als
geestelijk huis van God. Kerkrecht is anderzijds ook 'organisatierecht', het reguleert het
onderling samenleven van de gelovigen in de gemeenten onder het enig hoofd van de
kerk, Christus. Kerk en recht zijn dus niet met elkaar in tegenspraak. In een tijd waarin
'regels' en afspraken niet erg populair zijn, blijft 1 Cor. 14: 40 als uitgangspunt actueel.
Dat vindt je terug in de diverse KO's op protestants en gereformeerd terrein.

6.

'Recht' is een voluit bijbels begrip. Als aanduiding van het recht in de kerk zijn de termen
'kerkrecht' en kerkorde en afgeleide of annexe termen (zoals kerkrechtelijk, kerkelijk
appelrecht, e.d.) te prefereren boven samenstellingen met 'juridisch'.

E. Wat is kerkrecht? Extern perspectief
7.

8.

De kerken leven niet op een eiland. Zij verkeren in de maatschappij en willen dit ook.
Tegelijkertijd is er in de kerken weinig concreet besef dat kerkrecht niet alleen een
interne aangelegenheid is, maar ook een bepaalde plaats inneemt in de burgerlijke of
statelijke rechtsorde.
In de Nederlandse rechtsorde zijn m.n. twee bepalingen van belang, die juridisch(!) van
grote invloed zijn op het eigen recht van de kerken (= kerkrecht), namelijk art. 6
Grondwet en art. 2: 2 Burgerlijk Wetboek.
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9.

Art. 6 Grondwet (in samenhang met internationale grondrechten) geeft uitdrukking aan
de godsdienstvrijheid:
a. "Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet.
b. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten
plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het
verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden."
Hoewel de Grondwet sinds 1983 de kerken als zodanig niet meer noemt, vallen zij
volgens vaste leer onder het recht op collectieve godsdienstvrijheid. En het 'kerkelijk
organisatierecht', dus de vrijheid van inrichting van de kerk, valt volgens heersende leer
onder het 'vrij belijden'.

10. Art. 2: 2 BW is dé kernbepaling voor de kerken in de Nederlandse wetgeving:
1. “Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij
zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.
2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de
wet.”
11. Ons beperkend tot art. 2 : 2 lid 2 BW: dit artikel erkent het recht van de kerken om hun
eigen statuut = eigen kerkelijke regels te stellen. Zeg maar: autonomie of soevereiniteit
in eigen kring. In het statelijk recht bestaat enige discussie over de reikwijdte van de
begrenzing in de woorden 'voorzover niet in strijd met de wet'. Dat laten we hier verder
rusten.
12. Kortom: in het Nederlands recht is de plaats van het kerkrecht als volwaardig recht
erkend. Vanuit de staat bezien, mogen de kerken hun eigen interne huishouding zelf
regelen. Doen de kerken dat echter niet goed, dan lopen ze de kans dat het statelijk recht
de lacunes opvult.

F. Schriftuurlijke en kerkelijke aard van de KO
13. Binnen het geheel van het kerkrecht neemt de kerkorde (KO) een centrale plaats in. Ze
bevat de belangrijkste (werk)afspraken die de kerken hebben gemaakt over hun
functioneren op plaatselijk en bovenplaatselijk niveau. Een aantal gegevens en lijnen uit
de Schrift (voor een deel samengevat in de Drie Formulieren van Eenheid) is daarbij
verwerkt. Niet alles wat uit de Schrift over kerkrecht is te leren, is ook in de KO
opgenomen. Andersom is niet alles in de KO terug te voeren op Bijbelse herkomst. Er is
ook sprake van regelingen, die zijn ontstaan uit kerkelijke traditie en/of de algemene
context.
14. Wat de relatie van de KO tot de Schrift betreft, vallen verschillende graden van
intensiteit te onderscheiden:
a. er zijn bepalingen die op directe wijze aan een positieve bijbelse opdracht gevolg
geven, bv. dat er ambtelijke zorg en leiding in de gemeente moet zijn;
b. er zijn bepalingen die invulling geven aan een bijbels criterium, bijv. dat er in de
aanstelling van voorgangers een bepaalde toetsing dient plaats te vinden, en die
daaraan dan een zelf gekozen vorm geven, bijv. de toetsing via een classicaal
examen;
c. er zijn bepalingen die een praktische uitwerking geven, vooral gestuurd door
omstandigheden van tijd en plaats (context-afhankelijk), bijv. dat een classis elke

drie maand moet bijeenkomen, waarbij alleen heel algemene oriëntatiepunten uit de
Schrift kunnen gelden, bijv. dat er een goede samenleving tussen kerken moet zijn.
Met andere woorden: het soortelijk gewicht van kerkordebepalingen kan sterk variëren. Bij
een algehele herziening zijn er onopgeefbare zaken, maar ook bepalingen die kunnen
vervallen of worden vervangen door andere op basis van gewijzigde inzichten en/of actuele
behoeften.

G. Rechtskarakter van de KO
15. Vanuit het externe perspectief, waarin de KO als grondwet van de kerk wordt
aangemerkt, zijn in een KO anno 2010 een aantal aspecten relevant c.q. vereist:
a. uit de KO moet helder de kerkelijke hoofdstructuur zijn op te maken (presbyteriaalsynodaal, zelfstandigheid plaatselijke kerk versus landelijke eenheid, rechtsstatus
gemeente, bijzondere ambten, kerkelijke vergaderingen, e.d.);
b. in de KO moet duidelijkheid bestaan omtrent de verbindendheid van kerkelijke
afspraken/regels/besluiten (31 KO-oud, ratificatie, gradatie kerkelijke besluiten,
territoriale werking, e.d.);
c. de KO moet een duidelijk stelsel van kerkelijke rechtspraak en beginselen van
behoorlijke rechtspraak bevatten, gericht op vrede in de kerk (appelrecht, revisie,
zuivere rechtsgang, e.d.);
d. de KO moet een heldere basis bieden voor de rechtspositie van de 'vaste werkers' in
de kerk.
16. Op deze punten schiet de bestaande KO1978 tekort. We maken daarom een update juist
voor wat betreft het rechtsgehalte van de KO. Dat is goed voor gezonde interne
verhoudingen. En het is nodig om de eigen invulling van het 'kerkelijk statuut' naar
buiten te kunnen uitleggen. Als het gevaar bestaat dat Nederlandse rechters struikelen
op hoofdpunten van de KO zoals de interne kerkelijke rechtsgang en de rechtspositie van
werkers in de kerk, dan is er iets fundamenteel mis.
17. Wij hoeven als kerken ons kerkrecht niet zomaar te laten dicteren door juridische
ontwikkelingen van buitenaf. Er is volop ruimte voor eigen invulling van het kerkelijk
recht. Maar juist als we zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen regels, moeten we
onze zaken op deze punten ook goed regelen. De KO moet wel echt een kerkelijk
rechtsdocument zijn en onderscheidt zich daarin van een belijdenisgeschrift

H. Taakstelling en taalkleed van de KO
18. De taakstelling van de KO is meervoudig en dat uit zich ook in de taal waarin de KO is
gesteld. Zoals onder F is gesteld, valt in een KO onderscheid te maken tussen bepalingen
met verschillende functies en daardoor ook verschillende dicties. Zo zijn er
uiteenlopende bepalingen die zijn gericht op respectievelijk:
a. ordening en inrichting: het betreft bepalingen die de infrastructuur omschrijven of
definiëren (kerkinrichting);
b. normering: het gaat hier om bepalingen die taakstellend zijn, vergelijkbaar met
'mission statements';
c. een dwingend voorschrift: dit zijn bepalingen die nageleefd moeten worden en die
rechten en plichten verschaffen, al dan niet met extern effect;
d. prudentie: deze bepalingen geven uitdrukking aan een wenselijkheid, gebouwd op
wijsheid of ervaring, e.d.
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I. De kerkorde: volgend of sturend?
19. Een vraagstelling waaraan deputaten aandacht hebben besteed is die naar de rol van de
KO bij voortgaande kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deputaten
realiseren zich dat recht vaak in grote mate reactief is: er is eerst sprake van voorvallen
en ontwikkeling. Bij herhaalde voorvallen ontstaat er casuïstiek. Vervolgens leidt dat tot
beleidsbepaling en codificatie. Dit is ook in de kerken het geval.
20. Bij herziening van de KO dienen deputaten enerzijds zo goed mogelijk te verdisconteren
welke ontwikkelingen en verschuivingen al hebben plaats gevonden, hetzij in de kerken
hetzij buiten de kerken, en of deze al dan niet codificatie verlangen. Anderzijds dient er
gestreefd te worden naar formuleringen, die ruimte laten/bieden voor voortgaande
ontwikkelingen. Deputaten zijn van oordeel dat de KO niet actief dient vooruit te lopen
op de meningsvorming in de kerken. Wel kan naar aanleiding van de
herzieningsoperatie van de KO ook weer nieuwe bezinning op gang komen. Er is dus
sprake van een zekere wisselwerking.

J. Opzet KO en aansluiting bij DKO
21. De GS Amersfoort-Centrum 2005 heeft reeds gesteld dat 'een stelselmatige en
overzichtelijke opbouw van de kerkorde de voorkeur heeft boven het vasthouden aan de
vertrouwde nummering en hoofdstukindeling van de artikelen' (Acta GS Amersfoort-C
2005 art. 27 Besluit 3). Deputaten onderschrijven die benadering: de inhoud van de
herziene KO gaat boven de vorm van de huidige KO1978. Tegelijkertijd zal de herziene
KO als geheel een herkenbare loot blijven aan de DKO-stam. De kerngedachten van het
presbyteriaal-synodaal gereformeerde kerkrecht zijn en blijven uitgangspunt voor de
herziening.

K. Indeling werkorde
22. Hoofdstuk A bepaalt de fundamenten van de KO: het maakt de aansluiting van de KO bij
Schrift en belijdenissen, het karakteriseert het kerkelijk recht als recht in dienst van de
vrede en het benoemt het interne en externe perspectief van de KO.
23. Hoofdstuk B is een fors hoofdstuk over de ambten en overige diensten in de kerk. Relatief
veel bepalingen gaan over de predikanten. Dat is in de bestaande KO1978 ook zo en is
ook logisch: aan de predikanten is de belangrijke functie van de bediening van het
Woord en de sacramenten toevertrouwd. De predikanten zijn bovendien de
omvangrijkste groep fulltime werkers in de kerk, die voor hun levensonderhoud zijn
aangewezen op de kerk. Tot slot speelt op dit terrein de noodzakelijke verheldering en
versterking van het rechtspositionele kader een rol.
24. Er is door deputaten een bewuste afweging gemaakt of in de KO de ambten voorop
moeten staan dan wel de gemeente eerst aan de orde komt. Er is voor gekozen om in lijn
met de DKO c.q. KO1978 de ambten voor te laten gaan in hoofdstuk B. Daartegenover
staat een duidelijker positie van de gemeente in hoofdstuk C.
25. Hoofdstuk C gaat over het leven van de gemeente. De DKO c.q. KO1978 kent zo’n
hoofdstuk niet. Uiteraard staan daarin wel allerlei bepalingen die gaan over onderdelen
van het gemeenteleven (zie de transponeringstabel), maar toch veelal vanuit het
perspectief van de bediening door de ambtsdragers. De werkorde beoogt de gemeente te

benaderen als gemeente in haar eigen functioneren en zo recht te doen aan haar plaats
in de gereformeerde ecclesiologie. Bepalingen als C1, C13, C14 en C15 zijn daarvan het
resultaat.
26. Hoofdstuk D behandelt vervolgens de kerkelijke tucht: dat hoofdstuk hoort bij het leven
van de gemeente (hoofdstuk C) en de ambtelijke bediening (hoofdstuk B). Vergeleken
met de DKO c.q. KO1978 verschuift de kerkelijke tucht daarmee naar voren in de
werkorde.
27. Hoofdstuk E richt de blik op het kerkelijk samenleven buiten de gemeente: van het eigen
kerkverband in steeds wijdere cirkels naar de internationale oecumenische
betrekkingen.
28. Hoofdstuk F bevat twee belangrijke kerkrechtelijke items: enerzijds de besluitvorming
door de kerkelijke vergaderingen (de manier waarop besluiten tot stand komen, de
rechtskracht van besluiten, de inwerkingtreding, etc.) en anderzijds de interne kerkelijke
rechtsgang (de diverse kerkelijke rechtsmiddelen die open staan, de afbakening tegen de
overheidsrechtspraak, etc.). De aard van deze thema’s brengt mee dat de KO hier moet
voorzien in nauwkeurige bepalingen om de interne vrede te dienen, maar ook om bij
(desondanks) voorkomende geschillen die in eigen kring eerlijk en kundig te
behandelen.
29. Hoofdstuk G en H ten slotte zijn korte hoofdstukken over de materiële/stoffelijke
aangelegenheden resp. vaststelling/wijziging van de KO.

L. Behandeltraject
30. Het projectplan herziening kerkorde voorziet in een stappenplan en tijdschema voor de
bespreking en beoordeling van de werkorde in de kerken tot aan de komende synode
van Harderwijk 2011. Deputaten zullen op korte termijn nadere mededelingen doen
over het voorgenomen behandeltraject.
31. Indien u vooruitlopend daarop contact wenst op te nemen met deputaten, kunt u zich
richten tot mr. P.T. Pel via ptpel@solcon.nl.

27

Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk A – De kerken
A1 eenheid van geloof en belijden
1. De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het
christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
2. Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de
Reformatie nemen zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels aan als betrouwbare samenvatting van de
christelijke leer.
Toelichting A1
1. De KO1978 bevat in navolging van de DKO geen basisartikel dat het geloofsfundament
van de kerken verwoordt. Toch is het een zinvolle gedachte om de gemeenschappelijke
grondslag van de kerken als statement voorop te stellen. Het christelijk geloof op basis
van de Heilige Schrift is immers het gemeenschappelijk fundament om als kerken samen
op te trekken in het kerkverband. Dat biedt een norm, waarop de kerken onderling
(intern) en door derden (extern) aanspreekbaar zijn.
2.

In onze tijd, waarin sprake is van een pluraliteit aan geloofsopvattingen en religieuze
levensbeschouwingen, bestaat meer behoefte aan een duidelijke plaatsbepaling van de
kerken. Zij willen zich opstellen en manifesteren als schriftgetrouw en confessioneel
bepaald. Ook in het statelijk recht bevat het statuut van een organisatie, zeker van een
levensbeschouwelijke instelling, vrijwel steeds de vermelding van de grondslag op basis
waarvan die organisatie opereert.

3.

Er is een onderlinge gradatie in normativiteit: de Heilige Schrift is de norma normans; zij
stelt de norm. De confessie geldt als norma normata; zij is de norm die zelf genormeerd
wordt door de Bijbel. De kerkorde en het verdere kerkrecht geldt als norma ministrans;
zij dient de goede orde in de kerken en is gericht op de voortgang van het Evangelie.
Vandaar ook de rangorde van Bijbel, belijdenis en kerkorde via A1.1 naar A1.2 en naar
A3.

4.

Niet de kerkorde, maar Schrift en belijdenis vormen de basis voor het kerkelijk leven. De
kerk is primair een geloofsgemeenschap en vervolgens ook een rechtsgemeenschap. De
kerkorde bewerkt op zichzelf geen eenheid, maar geeft vorm aan de eenheid die er is
door het gemeenschappelijk geloof. Schrift en belijdenis (doctrine) staan centraal, de
kerkorde faciliteert en organiseert (discipline)

A2 vrede
1. In de gemeente van Christus moet alles op gepaste wijze en in goede orde gebeuren,
zodat de onderlinge vrede wordt gediend (1 Kor. 14: 33 en 40).
2. Allen staan onder het ene Hoofd, Jezus Christus, als Heer van de kerk. Geen persoon of
kerk mag een andere persoon of kerk overheersen.
Toelichting A2
1. 1 Kor. 14: 40 geldt in samenhang met 1 Kor. 14: 33 als locus classicus voor het kerkrecht.
Het kerkrecht is geen op zichzelf staande grootheid, maar staat in dienst van de vrede in
de kerk. Het heeft een dienend karakter. Als dragend principe verdient de onderlinge
vrede expliciete verwoording in de KO.
2.

Vanaf haar oorsprong is de gereformeerde kerkorde anti-hiërarchisch. De Acta van de
eerste gereformeerde synode van Emden 1571 openden zelfs met het beginsel van A2.2:
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'geen heerschappij voeren'. In de latere kerkorden behield dit altijd een plaats. Het
betreft een grondbeginsel van de gereformeerde kerkregering. Art. 83 KO1978 paste dit
beginsel toe op zowel de kerken onderling als de ambtsdragers onderling. Wij verbreden
dit tot alle relaties in de kerk, dus ook tot de verhouding tussen ambtsdragers en
gemeenteleden en tussen gemeenteleden onderling: allen staan immers onder het ene
Hoofd.
3.

De afwijzing van hiërarchie betekent niet dat het dan in de kerk wel geheel zonder orde
kan en er geen leiding nodig is in de gemeente. Sterker: dat kerk en recht met elkaar in
tegenspraak zouden zijn (Sohm). Christus is het enige Hoofd van de kerk (Christocratie),
maar hij geeft de gemeente wel ambtsdragers om haar voor te gaan in de dienst. Zonder
orde en geordineerde ambten gaat het in de nieuwtestamentische gemeente niet (Van de
Beek). Zie hoofdstuk B.

A3 interne rechtsorde
1. De kerkorde wordt door de kerken aanvaard als een gemeenschappelijke regeling voor
het leven in de gemeente en het samenleven van de kerken.
2. De kerken, ambtsdragers en gemeenteleden leggen zich er op toe de kerkorde en de
kerkelijke regelingen en besluiten in kerkelijke stijl na te leven.
Toelichting A3
1. De kerkorde berust op vrijwillige gemeenschappelijke aanvaarding. Vgl. art. 84 KO1978.
Het is geen hiërarchisch vastgestelde c.q. van bovenaf opgelegde codex, maar een
'gemeen akkoord' waarin de kerken elkaar aanvaarden op de grondslag van het
gedeelde geloof. De KO wordt vastgesteld door de synode (zie H1), dat is de kerkelijke
vergadering van alle kerken tezamen.
2.

Het kerkrecht heeft een eigen kerkelijk karakter. Het is geen formeel recht dat vanuit een
legistische opvatting en uitleg dient te worden gehanteerd en toegepast. Het is echter
evenmin een vrijblijvende aangelegenheid, die naar believen te baat kan worden
genomen dan wel kan worden terzijde gesteld. Het gereformeerd kerkrecht heeft een
sterk functioneel of instrumenteel karakter. Het is geen doel in zichzelf, maar dient de
opbouw van de gemeente van Christus en het onderling samenleven van de kerken. De
'kerkelijke stijl' in A3.2 sluit direct aan bij het 'op kerkelijke wijze' van art. 30 KO1978.

3.

De kerkorde en verdere uitvoeringsregels reguleren het interne kerkelijk leven. Dit is
een belangrijk aspect: wij verkeren in Nederland gelukkig in de situatie van ‘een vrije
kerk in een vrije staat’. De kerk mag zonder overheidsinmenging haar eigen regels
stellen en handhaven voor het leven in de gemeente en het samenleven van de kerken in
het kerkverband.

A4 statuut
1. Het eigen recht van de kerken, dat tot uitdrukking komt in de kerkorde alsook in
plaatselijke, classicale en generale kerkelijke regelingen en besluiten, vormt het statuut
van de kerken in de zin van de Nederlandse wetgeving.
Toelichting A4
1. Deze bepaling heeft vooral een extern perspectief: het plaatst het eigen kerkelijk recht in
de context van de Nederlandse wetgeving, het zgn. statelijk recht. Het grondrecht op
vrijheid van godsdienst, zoals verwoord in art. 6 Grondwet en art. 9 EVRM, omvat niet
alleen het recht op vrijheid van geloof en belijden (forum internum), maar ook op het
praktiseren en toepassen daarvan (forum externum). Onder dat laatste valt ook het
recht op vrijheid van organisatie en inrichting van de kerkgenootschappen.
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2.

Art. 2: 2 lid 2 Burgerlijk Wetboek bevat hiervan de uitwerking: het erkent dat de
kerkgenootschappen "worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in
strijd is met de wet". De term ‘eigen statuut’ is dus de wettelijke term ter aanduiding van
alle interne kerkelijk recht.

3.

Tot het eigen kerkelijk recht behoort primair de kerkorde en de daarmee
corresponderende kerkelijke regelingen en besluiten. In de tweeslag 'kerkelijke
regelingen en besluiten' hebben de kerkelijke regelingen een meer algemeen karakter.
Het zijn de organieke regelingen, die hetzij plaatselijk hetzij classicaal hetzij generaal zijn
vastgesteld en aldus ressortsgewijs hun gelding hebben. Met de kerkelijke besluiten
wordt hier gedoeld op de uitvoeringsbesluiten in concrete gevallen. Een waterdichte
scheiding tussen regelingen en besluiten bestaat evenwel niet.

4.

Naast de geschreven kerkelijke normen is er ook het ongeschreven kerkelijk
gewoonterecht. Het gereformeerd kerkrecht kenmerkt zich vanouds als sober recht. Er
is het streven om liefst zo weinig mogelijk te reglementeren, hetgeen historisch en
logisch verklaarbaar is vanuit een afkeer van een omvangrijk canoniek
wetgevingscomplex. Toch is er voor het goed functioneren van de kerken de laatste
decennia behoefte aan meer geschreven recht. Het recht moet immers wel gevonden
kunnen worden. Desondanks blijft het ongeschreven gewoonterecht een belangrijke rol
spelen, in samenhang met de kerkrechtelijke doctrine die daarmee mede tot taak heeft
de vindbaarheid te bevorderen.

5.

Het 'eigen statuut' in de zin van art. 2: 2 lid 2 BW omvat dus het geheel van het
geschreven en ongeschreven kerkelijk recht op plaatselijk, classicaal en generaal niveau.
Het statuut valt dus niet (slechts) samen met de KO, maar omvat ook de
uitvoeringsregels en –besluiten. Het is van belang dit duidelijk te omschrijven, zodat
hierover intern en met name ook extern geen misverstand kan bestaan.
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Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk B - De ambten en overige diensten
B1 ambtsdragers en roeping
1. Christus geeft ambtsdragers aan de gemeente. De ambtsdienst in de kerken wordt
vervuld door de predikanten of dienaren van het Woord, de ouderlingen en de diakenen.
2. Zij kunnen hun dienstwerk alleen vervullen als zij op kerkelijke wijze daartoe zijn
geroepen door de gemeente en zijn bevestigd in het ambt.
Toelichting B1
1. Wij hanteren de drie ambten als vermeld in art. 2 KO1978. Dus:
- geen ‘doctorenambt’, zoals de KO vroeger afzonderlijk vermeldde;
- geen nieuw ambt voor de kerkelijk werker. In de kerken is zeker plaats voor het
dienstwerk van de kerkelijk werkers, maar de kwalificatie van een kerkelijk ambt
is daarvoor niet noodzakelijk of gewenst. De kerkelijk werker geeft geen
ambtelijke leiding aan de gemeente. Zie verder B30.1.
- geen invoering van een gereformeerde ‘bisschop’ of ‘superintendent’ of dergelijke.
2.

'Niemand mag een van deze ambten vervullen zonder wettig geroepen te zijn', aldus art.
3 KO1978 in de lijn van de oude KO's. De oude redactie van de artt. 2 en 3 KO1978
ontmoet twee bezwaren:
a. de negatieve dictie 'niemand mag ..', waarmee art. 3 KO1978 opent;
b. het vertrekpunt dat terminologisch in art. 2 KO1978 wordt gekozen in de ambten
door de formulering: 'Er zijn drie ambten (…)'.

3.

Het verdient de voorkeur positief te beginnen bij de oorsprong van alle ambtsdienst in
de gemeente: Christus. Hij regeert en geeft ambtsdragers aan de gemeente, aldus B1.1.
Christus schakelt daarbij de gemeente in, aldus B1.2. Dat is de bijzondere samenloop van
de roeping van boven en de roeping van beneden.

4.

De Bijbel kent geen sjabloon voor de ambtelijke bediening van de gemeente. Het Nieuwe
Testament kent velerlei functionarissen en velerlei diensten in de gemeente. Centraal in
de gereformeerde ambtsleer staat dan ook niet het ambt als zodanig, maar de
ambtsbediening. Die ambtsbediening heeft een sacramenteel aspect: de ambtsdrager is
door Christus geroepen tot zijn taak. Zo behoort hij ook door de gemeente te worden
ontvangen. In zoverre is er sprake van een geördineerde ambtsdienst. De
ambtsbediening is tegelijkertijd sterk instrumenteel en functioneel van aard: het
ambtswerk is dienstwerk tot opbouw van de gemeente.

5.

De drie ambtsdragersprofielen die de gereformeerde ecclesiologie sinds de Reformatie
kent en die in deze nieuwe KO worden gehandhaafd, gaan met name terug op de
ambtsopvatting van Bucer en Calvijn. Daarin zijn de ouderlingen en predikanten geen
geestelijken als middelaars tussen God en mensen. Het Woord is aan de gemeente
toevertrouwd, niet slechts aan de ambtsdragers. Anderzijds zijn zij ook geen
representanten of gedelegeerden van de gemeente. Het presbyterium is geen
afspiegelingscollege van de gemeente. Aan de ouderlingen en predikanten is de
opzienerstaak gegeven: “Gehoorzaamt uw voorgangers (…), want zij zijn het, die waken
over uw zielen (…)”, aldus het bevestigingsformulier.

6.

Ambtsdragers dringen zichzelf niet op: zij kunnen slechts hun ambtelijk dienstwerk
verrichten na een kerkelijke roeping door de gemeente en de kerkelijke bevestiging,
zoals beschreven in de vervolgbepalingen.
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B2 binding aan Bijbel en belijdenissen
1. De ambtsdragers zijn voor de uitoefening van hun dienst gebonden aan de leer van de
Bijbel, zoals die is verwoord in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door
persoonlijke ondertekening van het daartoe bestemde bindingsformulier aan het begin
van hun ambtelijke dienst.
Toelichting B2
1. Als algemene bepaling voor alle ambtsdragers is de binding aan de leer van de Bijbel,
zoals verwoord in de confessie, voorop gezet. De KO1978 bepaalt dit afzonderlijk voor
predikanten en ouderlingen/diakenen in art. 53 resp. 54 KO1978.
2.

De KO1978 laat de binding aansluiten bij de drie Formulieren van eenheid. Wij vinden
het beter rechtstreeks aan te sluiten bij de leer van de Heilige Schrift, zoals verwoord in
de belijdenisgeschriften. Dat geeft de goede rangorde aan.

3.

Wij spreken over het ‘bindingsformulier’. In het kerkelijk spraakgebruik is tot dusver
vaak sprake van het ‘ondertekeningsformulier’ of ‘verbindingsformulier’. Beide geven
echter niet goed de essentie van de kerkelijke binding weer. ‘Ondertekeningsformulier’
zegt niets over wat er ondertekend wordt en over de aard van de ondertekening.
‘Verbindingsformulier’ suggereert dat het betrekking heeft op een ‘verbinding’. Het gaat
echter om de binding c.q gebondenheid aan de Bijbelse geloofsleer, zoals uitgedrukt in de
confessie.

4.

Ondertekening van het bindingsformulier moet niet verward worden met de
totstandkoming van de verbintenis tussen predikant en kerk op basis van de
beroepsbrief en de aannemingsbrief. Het gaat hier om onderscheiden aspecten. De
verbintenis tussen predikant en kerk is een rechtspositionele kwalificatie en wordt
geregeld in B14. Het bindingsformulier ziet op de materiële binding aan de belijdenis
(confessional subscription, vgl. Janssen 2009) en geldt voor alle ambtsdragers, dus ook
voor ouderlingen en diakenen.

5.

Voor de docenten aan de TU geldt de vergelijkbare bepaling B10.2.

B3 taak van de predikanten
1. De predikanten richten zich op de verkondiging van het Evangelie voor kerk en wereld.
2. Zij bedienen het Woord van God in de kerkdiensten, bedienen de sacramenten van doop
en avondmaal en gaan voor in de gebeden.
3. De predikanten rusten de gemeente in prediking en onderricht toe tot groei in het geloof,
tot onderlinge liefde en om getuigen te zijn van Christus in de wereld.
4. Samen met de ouderlingen geven de predikanten leiding en herderlijke zorg aan de
gemeente. Zij bestrijden dwalingen en weerleggen valse leer. Zo nodig passen zij samen
met de ouderlingen de kerkelijke tucht toe.
Toelichting B3
1. In vergelijking met de KO1978 halen wij ook de taakstelling van de ambtsdragers naar
voren (B3-B6) en laten deze taakstelling voorafgaan aan de bepalingen over de toegang
en roeping tot de ambten. Deze laatste bepalingen zien immers op de route tot de
ambten, terwijl het bij de taakstelling om de essentie van de ambtsdienst zelf gaat.
2.

Uiteraard blijven de typische predikantstaken ten behoeve van de gemeente van kracht:
de prediking, de bediening van de sacramenten en het voorgaan in de gebeden in de
kerkdiensten en de verdere geloofstoerusting van de gemeente.

3.

In vergelijking met art. 16 KO1978 benadrukken wij sterker dat de predikanten ook een
taak hebben in de Evangelieverkondiging aan de wereld. Bij een toename van het

32

algemeen maatschappelijk opleidingsniveau en een steeds multireligieuzer samenleving
worden er hogere eisen gesteld aan communicatie en geloofsoverdracht naar buiten. De
predikanten zijn met (1) hun academische theologische opleiding, (2) hun professionele
gerichtheid op het uitdragen van het Evangelie en (3) hun fulltime beschikbaarheid, in
principe goed geëquipeerd om het missionaire werk van de kerk op het vereiste niveau
gestalte te geven. Het is goed dat de predikant zijn aandacht verdeeld over de gemeente
en de ‘Umwelt’ waarin de gemeente verkeert en dat deze dubbele taakstelling wordt
verankerd in de KO.
4. B3 brengt systematisch de functiebestanddelen van de predikant bijeen, die in de
KO1978 verspreid staan over diverse artikelen (art. 16, 10, 21, 55, 81 KO1978).
B4 predikanten met bijzonder taakveld
1. Sommige predikanten ontvangen de roeping om een bijzondere taak te verrichten in het
midden van de kerken, zoals ten behoeve van de theologische opleiding, bijzondere
pastorale werkzaamheden en missionaire arbeid.
2. De kerken voorzien waar mogelijk in predikanten die een speciale geestelijke
verzorgingstaak vervullen bij niet-kerkelijke instellingen of organisaties, zoals ten
behoeve van gezondheidszorg, justitie of defensie.
3. De inzet van een predikant voor een bijzonder taakveld op landelijk niveau behoeft de
goedkeuring van de synode. In de overige gevallen is de goedkeuring vereist van de
classis waar de bijzondere taak in hoofdzaak wordt verricht.
Toelichting B4
1. In dit artikel zijn systematisch twee categorieën predikanten met een bijzondere taak
samengebracht: de bijzondere taak kan betrekking hebben op het werk in de kerken
(B4.1) of op predikantswerk buiten de kerken (B4.2). In de KO1978 is sprake van een
versnipperde behandeling in de artt. 2, 12, 18 en 25. Vanwege een toename van
‘bijzondere gevallen’ is het goed daarvoor een heldere kerkordelijke infrastructuur
voorhanden te hebben.
2.

B4.3 stelt vast dat de inzet van een predikant voor een bijzonder taakveld kerkelijk moet
zijn ingebed. Het predikantschap is immers een kerkelijke hoedanigheid. De inzet op een
bijzonder taakveld vereist daarom een breder kerkelijk draagvlak via classis of synode.
Het kan niet de ‘solo’ beslissing zijn van een predikant of een predikant en ‘zijn’
kerkenraad. Bovendien wordt een predikant ‘onttrokken’ aan de gewone kerkelijke
dienst, zodat het ook vanuit dat perspectief gaat om een belangenafweging voor de
kerken.

3.

Het artikel moet in samenhang worden bezien met B15, dat gaat over de bijzondere
rechtspositie van deze predikanten in een bijzondere setting.

B5 taak van de ouderlingen
1. De ouderlingen geven samen met de predikant leiding aan de gemeente.
2. Als opzieners waken zij over het geestelijk leven van de gemeenteleden. Zij leggen
daartoe regelmatig huisbezoek af.
3. De ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de toelating tot de
sacramenten van doop en avondmaal, onder instemming van de gemeente.
4. De ouderlingen oefenen samen met de predikant zo nodig kerkelijke tucht uit over de
gemeenteleden.
5. Zij zien erop toe dat de predikant, de medeouderlingen en de diakenen hun ambt trouw
vervullen.

33

Toelichting B5
1. Het artikel vervangt art. 21 KO1978, maar bevat ook elementen van art. 10, 55 en 81
KO1978.
2.

Wij menen dat het instituut ‘huisbezoek’ nog steeds een belangrijke plaats inneemt in de
contactoefening tussen de ouderling en zijn pastoranten, ook al kan de functie en inhoud
van plaats tot plaats en tijd tot tijd verschillen. Art. 21 KO1978 stelt het huisbezoek op
“tenminste eenmaal per jaar”. Dit is soms te weinig, soms niet haalbaar. Wij prefereren
daarom ‘regelmatig’.

3. In navolging van art. 21KO1978 spreken wij hier van de ouderlingen en niet van de
kerkenraad. De nadruk ligt hier immers op de ambtelijke dienst van de onderscheiden
ouderlingen en niet zozeer op de taakstelling van het college als kerkelijke vergadering.
Dat laatste volgt in B28 en B29.
B6 taak van de diakenen
1. De taak van de diakenen is het stimuleren van de dienst van de barmhartigheid in kerk
en wereld.
2. De diakenen verzamelen de liefdegaven, beheren die en delen die naar behoefte uit. Zij
dragen bijzondere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning met woord en daad van
gemeenteleden bij moeiten in sociaal en materieel opzicht.
3. De diakenen sporen de gemeenteleden aan tot onderlinge hulp en tot vrijgevigheid aan
hen die hulp behoeven, zowel nationaal als internationaal.
Toelichting B6
1. Het artikel vervangt art. 22 en 40.1 KO1978.
2.

Wij benadrukken de taak van de diakenen ‘in kerk en wereld’. Dit stemt overeen met de
diaconale praktijk en de toegenomen aandacht voor de vele noden in de wereld.

3.

Art. 22 KO1978 voerde het diaconaal huisbezoek in. Dit heeft echter een ander karakter
dan het huisbezoek van de ouderling. Art XXV DKO sprak vanouds van het ‘de
benauwden te bezoeken en te vertroosten’. Deputaten herziening KO aan de GS
Groningen-Zuid 1978 rapporteerden hierover: “In de laatste zinsnede kan men het
diaconaal huisbezoek en de niet-materiële hulpverlening opgesloten zien, maar toch niet
met die duidelijkheid en nadruk, welke deze zaken gekregen hebben.” Vandaar dat
deputaten toen kozen voor een andere formulering en ook bij de diakenen gingen
spreken van ‘huisbezoek’. Wij handhaven het ‘diaconaal huisbezoek’ als zodanig niet.
Uiteraard brengen diakenen vele bezoeken aan gemeenteleden. Het diaconaal
huisbezoek heeft blijkens het bovenstaande echter een andere herkomst en karakter dan
het periodiek huisbezoek van de ouderlingen. Diakenen staan allerlei middelen en
mogelijkheden ten dienste om enerzijds gemeenteleden bij te staan en anderzijds de
gemeente op te roepen tot haar diaconale verantwoordelijkheid.

4.

Ouderlingen en diakenen hebben ieder een eigen taakveld. Ook al is er uiteraard
samenwerking ‘in de wijk’, het verdient de nadruk dat de taakuitoefening overigens
verschilt: de ouderlingen en de predikant geven samen leiding aan de gemeente, de
diakenen richten zich op het barmhartigheidswerk. Juist om het eigene van het
ambtswerk binnen beide ambten goed tot hun recht te laten komen, moeten ouderlingen
en diakenen niet nodeloos met elkaars bezigheden worden belast. Wij streven daarom
naar een duidelijker en consequenter kerkordelijke onderscheiding van deze beide
ambten. Zie ook art. B28 en B29.2 als uitdrukking daarvan.
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B7 ambt m/v
1. Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van
predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open
voor zusters.
2. [1 (alternatief) Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de
ambten van predikant, ouderling en diaken alleen open voor broeders.]
Toelichting B7
1. De KO1978 gaat er impliciet van uit dat de ambten alleen open staan voor broeders. Een
expliciete bepaling hierover ontbreekt. Ook de belijdenis bevat deze niet. Wij menen dat
kerkordelijke duidelijkheid hierover in toenemende mate gewenst is.
2.

B7.1 is zo geredigeerd dat het diakenambt ook openstaat voor de zusters van de
gemeente. De alternatieve versie sluit dit uit. Wij beogen op deze plaats geen discussie te
voeren over ‘de vrouw in het ambt’ als zodanig. De GS Zwolle-Zuid 2008 heeft deze
thematiek in handen gesteld van deputaten M/V, waarbij ook de vragen rond de
ambtsleer aan de orde komen (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 44 Besluit 4-5). B7 is in dit
opzicht uitsluitend facilitair en biedt een mogelijk kerkordelijk format voor de
vrouwelijke diaken.

3.

Een heldere positiebepaling van het dienstwerk van ouderlingen resp. diakenen draagt
er op dit vlak toe bij dat er geen ongewenste grenssituaties ontstaan van met de
ouderlingen ‘meeregerende’ diaconessen. De ontwerptekst gaat er van uit dat bij intrede
van de diacones als vrouwelijke diaken de kerken dit duidelijk tot het diaconaat
beperken. Hierin wordt voorzien door de beide ambten duidelijk te onderscheiden: vgl.
B5 resp. B6 voor de onderscheiden taken, B28 over de kerkenraad resp. de diakenen
resp. de kerkenraad met diakenen en B29 over de structuur in kleine gemeenten waarin
ouderlingen worden aangevuld met ouderlingen resp. diakenen met diakenen. Zie ook
de toelichting op deze artikelen. Deze duidelijke onderscheiding ondersteunt B7.1, maar
is overigens ook los daarvan gewenst.

B8 toegang tot het ambt van predikant
1. Wie nog geen predikant is, kan alleen beroepen worden na een voorafgaand
beroepbaarstellend onderzoek door de classis volgens de vastgestelde generale regeling.
2. Een kandidaat-predikant, die een volgens art. B9 op hem uitgebracht beroep heeft
aangenomen, verkrijgt toelating tot het ambt via een toelatend onderzoek door de classis
volgens de vastgestelde generale regeling.
Toelichting B8
1. Dit artikel regelt de actuele kerkelijke praktijk op basis van het beroepbaarstellend
onderzoek (BSO) en het toelatend onderzoek (TLO). De GS Leusden 1999 besloot tot de
instelling van deze onderzoeken ter vervanging van het vroegere preparatoir en
peremptoir examen en stelde de bijbehorende generale regelingen vast. Vgl. Acta GS
Leusden 1999 art. 28. Daarbij is toen ook de tekst van artt. 5 en 49 KO1978 aangepast.
De GS Zuidhorn 2002 verbeterde de regelingen nog op enkele punten en stelde de
teksten van de generale regelingen opnieuw vast. Vgl. Acta GS Zuidhorn 2002 art. 25 en
Bijlage III.
B9 roeping van de predikant
1. De roeping van de predikant bestaat uit de beroeping, de goedkeuring en de bevestiging.
2. De beroeping vindt plaats door de kerkenraad met diakenen, met medewerking van de
gemeente, volgens de plaatselijke regeling.
3. In kerken zonder predikant vindt de beroeping plaats met advies van de consulent.
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4.

5.

6.
7.

De kerkenraad met diakenen doet een voordracht waarover de gemeente zich kan
uitspreken. Als de gemeente instemt met de voordracht, brengt de kerkenraad met
diakenen het beroep uit door de aanbieding van de beroepsbrief.
Wanneer de predikant het beroep aanvaardt, wordt de goedkeuring van de gemeente
verkregen als zijn naam op twee achtereenvolgende zondagen is afgekondigd en er
vanuit de gemeente geen gegrond bezwaar tegen zijn leer of leven wordt ingebracht.
De classis verleent haar goedkeuring als zij zich heeft overtuigd dat is voldaan aan de
generale rechtspositieregeling als bedoeld in art. B23.
De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruik van het daarvoor bestemde
formulier. De bevestiging van een kandidaat-predikant vindt plaats onder handoplegging
door de predikant die de bevestiging verricht.

Toelichting B9
1. Art. B9 beoogt een overzichtelijke weergave te bieden van de normale route naar het
predikantschap. Het vervangt de uitgebreide artt. 5 en 6 KO1978. De inhoud is materieel
gehandhaafd.
2.

Er is geen reden om het gebed, zoals art. 5 KO1978 dat noemt, speciaal op deze plaats in
de KO te handhaven. Vanzelfsprekend is het beroepingsproces omringd met gebeden
van de kerkenraad met diakenen, de gemeenteleden en de beroepen predikant. De
expliciete vermelding stamt af van de vroegere combinatie van 'vasten en bidden'
(art. IV DKO). De GS Utrecht 1905 schrapte het vasten, omdat het in onbruik was geraakt.
De speciale vermelding van het gebed kan achterwege blijven, niet omdat het in onbruik
raakt, maar omdat het juist bij veel meer gelegenheden geldt.

3.

Het roepingsproces is in zijn opeenvolgende stadia een bijzondere vorm van
totstandkoming van de verbintenis tussen een predikant en een kerkelijke gemeente.
Kenmerkend is dat het initiatief uitgaat van de kerk onder leiding van de kerkenraad. De
predikant wordt geroepen c.q. beroepen (vocatio), ook al heeft hij daarvoor niet
gesolliciteerd. Heeft hij eenmaal een verbintenis met een kerk, dan mag hij die niet
eigener beweging beëindigen. Zie B20. Als keerzijde past hierbij dat een predikant in
beginsel vanuit andere kerken beroepbaar is en zich ook als zodanig dient op te stellen.
De praktijk laat op beide fronten wel eens tegendraadse situaties zien: enerzijds de
predikant die eigener beweging en buiten medeweten van zijn kerkenraad ‘solliciteert’,
anderzijds de predikant die op voorhand elk beroep afhoudt. Beide tendensen zijn
onwenselijk.

4.

De goedkeuring (approbatio) heeft een plaatselijk aspect – goedkeuring van de
gemeente – , maar is ook gerelateerd aan het kerkverband – goedkeuring van de classis.
Bij de classis ligt het accent op de naleving van de kerkelijke regelingen uit oogpunt van
rechtsbescherming van predikant en gemeente. De classis verleent haar goedkeuring
indien is voldaan aan de generale rechtspositieregeling. Deze verwijzing voorkomt
allerlei details in de tekst van de KO.

B10 opleiding voor predikanten
1. De kerken onderhouden de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Zij is een kerkelijke instelling in de zin van art. E8.4.
2. De docenten aan de theologische universiteit zijn in hun arbeid gebonden aan de leer
van de Bijbel, zoals die is verwoord in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door
persoonlijke ondertekening van het daartoe bestemde bindingsformulier aan het begin
van hun dienst.
3. Voor het predikantschap in de kerken is, behoudens toepassing van art. B11 of B12, een
voltooide theologische opleiding tot predikant aan de theologische universiteit vereist.
4. De kerken spannen zich er voor in dat er jaarlijks nieuwe studenten bij de theologische
universiteit worden ingeschreven.
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Toelichting B10
1. bevat de kerkordelijke basis voor de theologische universiteit (TU), in de lijn van art. 18
KO1978. De TU is een kerkelijke instelling. Een verwijzing naar het statuut van de TU
kan hier achterwege blijven; die blijkt uit E8.4.
2.

regelt de binding van de docenten aan Bijbel en belijdenis. Zij plaatst de ondertekening
volgens art. 53 KO1978 direct in B10 over de TU. De ondertekening geldt voor alle
docenten bij de TU. Dit is uiteraard van groot inhoudelijk belang, maar ook vanuit
rechtspositioneel oogpunt. B10.2 biedt de ruimte om voor verschillende categorieën
docenten een toegespitst bindingsformulier te gebruiken, waarbij rekening wordt
gehouden met aard en omvang van het docentschap.

3.

bevat de hoofdregel dat voor het predikantschap in de GKv een voltooide theologische
opleiding aan de TU is vereist. Art. 8 KO1978 bepaalt dit in het negatieve: “Wie geen
theologische opleiding hebben ontvangen, kunnen niet toegelaten worden tot het
predikambt.” De positieve zegswijze verdient echter de voorkeur. Expliciete vermelding
van deze hoofdregel is relevant, gelet op de toename van aanvragen van mensen met een
andere opleiding. De kerken accrediteren de predikantsopleiding aan de TU, maar laten
in bijzondere gevallen ruimte voor toelating van anderen. Dat blijven echter
uitzonderingen op de regel.

4.

Een deugdelijke theologische opleiding van de predikant is van groot belang: de
gemeente dient te worden onderwezen in het Woord van God, valse leer dient te worden
onderkend, de predikant dient geestelijk leiding te kunnen geven, etc. Dat vraagt veel
kennis en vaardigheden en ontwikkeling van de charismata van een predikant. Een
goede gereformeerde opleiding biedt op zichzelf geen waarborg, maar wel een basis
voor een adequaat functioneren als professioneel predikant.

5.

B10.4 stemt overeen met de eerste volzin van art. 19 KO1978. De kerkelijke
inspanningsverplichting blijft relevant met het oog op een continue instroom van
theologiestudenten.

6.

De formulering van B10.1 houdt overigens rekening met de situatie dat aan de TU meer
opleidingen worden gegeven dan alleen voor de uitgang als predikant. De TU voorziet
ook in andere (aanvullende) opleidingen binnen het theologisch domein.

B11 bijzonder opleidingstraject
1. Voor een kandidaat die elders een universitaire theologische opleiding heeft genoten en
als predikant wil dienen in de kerken, is een getuigschrift van de Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland vereist waaruit blijkt dat hij
bekwaam is om het ambt van predikant uit te oefenen.
2. In geval van uitzonderlijke gaven en ervaring kan een broeder, die niet beschikt over de
vereiste theologische opleiding, toegang vragen tot het ambt van predikant. Voor hem
geldt een aangepast studieprogramma aan de Theologische Universiteit volgens de
generale regeling.
Toelichting B11
1. B11 en B12 handelen over twee bijzondere routes naar het predikantschap in de kerken
en zien vervolgens per artikel nog weer op twee varianten.
2.

B11.1 betreft theologiestudenten die aan een andere theologische universiteit hebben
gestudeerd. Deze categorie wordt tot dusver niet in de KO genoemd. De GS Zuidhorn
2002 heeft hiervoor een generale regeling vastgesteld (Acta GS Zuidhorn 2002 art. 26).

De voorwaarden voor afgifte van een getuigschrift en de rol van de TU bij afgifte dienen
overigens nog nader te worden onderzocht.
3.

B11.2 ziet op de vanouds bekende categorie van personen met 'singuliere gaven' (art. 8
KO1978), nu omschreven als ‘uitzonderlijke gaven en ervaring’. Vanwege de
toegenomen beschikbaarheid, maar tegelijk ook de toegenomen vragen omtrent de aan
deze broeders te stellen geschiktheidseisen, heeft de GS Zuidhorn 2002 ook hiervoor een
generale regeling vastgesteld. Deze 'regeling van de route naar het predikantschap via
artikel 8 KO' is aang-past via een nieuwe regeling van de GS Zwolle-Zuid. Zie Acta GS
Zwolle-Zuid 2008 art. 94.

B12 toelating predikanten van elders
1. Wanneer een kerk een predikant beroept die in of buiten Nederland is verbonden
geweest aan een kerk waarmee kerkelijke gemeenschap wordt onderhouden, kan hij tot
het ambt van predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland worden toegelaten in
de weg van een toelatend onderzoek door de classis volgens de generale regeling.
2. Een predikant die zich sinds kort heeft gevoegd bij een van de kerken en afkomstig is uit
een kerk waarmee geen kerkelijke gemeenschap bestaat, wordt niet dan met grote
voorzichtigheid tot het ambt van predikant toegelaten. Daarbij wordt de generale
regeling in acht genomen.
Toelichting B12
1. B12 betreft predikanten die reeds in een andere kerkgemeenschap predikant zijn en
overkomen naar één van de GKv-kerken. Ook hier gaat het om twee verschillende
categorieën.
2.

B12.1 ziet op predikanten die, in binnen- of buitenland, zijn verbonden geweest aan een
kerk van gereformeerde belijdenis, niet zijnde een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).
Art. 6 tweede alinea KO1978 ziet op deze categorie. Voor hen geldt vanouds de toelating
via een colloquium doctum (Acta GS Dordrecht 1893 art. 165).

3. B12.2 betreft een andere categorie, namelijk de vroeger zo genoemde 'nieuwelingen in
den dienst'. Daarvoor bestaat nu art. 9 KO1978. Hoewel hier op het moment van
aanmelding als gemeentelid vaak sprake is van oprechte blijdschap vanwege de
overkomst naar één van de kerken, leert de praktijk van oudsher tegelijkertijd dat
voorzichtigheid is geboden omtrent de toelating als predikant. Zowel de gemeente, de
predikant als het kerkverband moeten worden beschermd tegen een lichtvaardige start.
De generale regeling kan voorzien in toelatingseisen, een proeftijd, e.d.
B13 levenstaak predikant
1. De predikant stelt zijn leven in dienst van de Heer. Hij dient zijn ambt met ongedeelde
toewijding te verrichten.
2. Slechts in een bijzonder geval kan een predikant met toestemming van de classis zijn
ambt in deeltijd uitoefenen.
Toelichting B13
1. Een predikant stelt zijn leven in dienst van de Heer. Dat is een fundamenteel
uitgangspunt, dat zijn uitwerking heeft in verschillende richtingen. De essentie is dat de
predikant zijn aandacht onverdeeld moet kunnen wijden aan zijn dienstwerk.
2.

Dit uitgangspunt is in art. 15 KO1978 verwoord in de formulering dat de predikant “zich
voor zijn leven aan de kerkelijke dienst heeft verbonden. Dit houdt in dat hij zijn ambt
niet mag neerleggen.” Hierdoor is de focus nogal eenzijdig gericht op de levenslange
uitoefening van het ambt. Het uitgangspunt is echter breder: het gaat er om dat de
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predikant zich met volle overgave kan wijden aan zijn ambtsdienst. Hij stelt zijn leven in
dienst van de Heer.
3.

Belangrijke toepassing hiervan is volgens B13.2 dat de predikant zich full time kan
wijden aan zijn predikantswerk en dat parttime inzet slechts bij uitzondering aan de
orde kan zijn. Hiervoor is dan ook de toestemming van de classis nodig. Het gaat hierbij
niet alleen om de beschikbaarheid in tijd, maar ook om de onafhankelijkheid van de
predikant. Voorkomen dient te worden dat hij via nevenwerkzaamheden financieel of
anderszins afhankelijk zou worden van derden en daarin een belemmering zou zijn
gelegen om ‘vrij en onverveerd’ het Evangelie te bedienen.

4.

Een andere uitwerking is dat de predikant voor zijn levensonderhoud valt onder de
kerkelijke zorgplicht, zodat hij zonder zorg van het Evangelie kan leven. Zie B16.

5.

Het aspect van de levenslange dienst vindt zijn uitwerking in B20, dat de ontheffing van
een predikant slechts in zeer bijzondere gevallen toelaatbaar acht.

6. Naast de genoemde uitwerkingen is er nog een belangrijke dimensie: de predikant stelt
zijn leven in dienst van de Heer en kan daarin ook een tegenover van de gemeente zijn.
Prediking en onderricht impliceren ook het brengen van een op het eerste gehoor niet
welgevallige boodschap. De predikant heeft dus een zekere eigenstandige positie: altijd
bereid tot verantwoording, moet hij zich ten principale laten domineren door het Woord
van zijn Dominus, in wiens dienst hij staat.
B14 rechtspositie predikant
1. Een predikant is altijd verbonden aan een plaatselijke kerk.
2. De verbintenis van de predikant met de kerk berust op overeenstemming krachtens de
beroepsbrief van de kerkenraad en de aannemingsbrief van de predikant.
3. De rechtspositie van de predikant heeft een eigen kerkelijk karakter. De
rechtsverhouding tussen kerk en predikant wordt beheerst door het kerkelijk recht en
niet door het statelijk recht.
4. Op de rechtspositie van de predikant is van toepassing de generale rechtspositieregeling
als bedoeld in art. B23.
Toelichting B14
1. Er is behoefte aan een duidelijker regeling van de rechtspositie van de predikant. En dat
zowel uit oogpunt van een betere interne regulering van de verhouding tussen kerk en
predikant als uit oogpunt van een duidelijker kerkelijke rechtspositie tegenover het
externe statelijk recht. Er blijkt om uiteenlopende redenen zowel in de kerken als
daarbuiten veel onkunde en misverstand te bestaan omtrent de positie van de predikant.
2.

is de kernbepaling in de KO over de rechtspositie van de predikant. Het stelt in B14.1 in
de lijn van art. 4 KO1978 voorop dat een predikant te allen tijde een verbintenis heeft
met een plaatselijke kerk. De gereformeerde kerken hebben het niet begrepen op de
figuur van ‘losse’ predikanten ‘in algemene dienst´. Er moet steeds een link zijn met een
plaatselijke kerk, waarvan de kerkenraad ambtelijk verantwoordelijk is voor de
predikant. Dat uitgangspunt blijft van kracht en staat voorop.

3.

De relatie tussen predikant en kerk wordt aangeduid als ‘verbintenis´. Deze term heeft
hier een specifieke kerkrechtelijke betekenis: de verbintenis is de omschrijving van de
rechtsrelatie tussen kerk en predikant. Deze verbintenis berust op consensus,
overeenstemming tussen kerk en predikant, op basis van de beroepingsbrief enerzijds
en de aannemingsbrief anderzijds.
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4.

Het gaat hier niet om een juridisch contract. Een contract is een specifieke rechtsvorm
van overeenstemming uit het statelijk recht en veronderstelt o.a. contractsvrijheid. Het
uitsluitend denken in termen van een contract is te beperkt. In het statelijk recht zelf zijn
er al meer rechtsvormen voorhanden die berusten op overeenstemming, zonder dat
sprake is van een contract. Bijvoorbeeld de aanstelling als ambtenaar. Bovendien gaat
het hier om een kerkelijke rechtspositie volgens het eigen interne kerkelijk recht.

5.

De verbintenis tussen kerk en predikant is een eigensoortige kerkelijke rechtsrelatie. Er
is immers geen contractsvrijheid: een predikant kan niet zomaar eigener beweging gaan
solliciteren en evenmin naar believen ‘zijn’ gemeente inruilen voor een andere. Een
predikant wordt vanaf de andere kant door een kerk geroepen en heeft dan de
bewilliging nodig van zijn huidige kerkenraad en classis. Zie B9. Een predikant kan ook
niet zomaar zijn predikantschap beëindigen en een andere levenstaak oppakken. Zie
B20. Hij is immers predikant voor het leven. Zie B13. Een predikant is dus ook niet
zomaar een werknemer van de kerk(enraad). Voor een deel volgt hij de aanwijzingen
van de kerkenraad, maar voor een ander deel heeft hij een eigen verantwoordelijkheid,
zo nodig zelfs tegenover kerkenraad en gemeente. Zie B13. Anderzijds kan een
kerk(enraad) een predikant ook niet zomaar ontslaan. Zie B20. Ook in dat opzicht is er
geen contractsvrijheid. Samengevat: behoudens uitzonderingen blijft de verbintenis
tussen predikant en kerk bestaan, totdat een andere kerk de predikant ‘beroept’.

6.

Aan de kerken komt in de Nederlandse rechtsorde het recht toe de rechtspositie van de
predikant zelf kerkrechtelijk vorm te geven. De vrijheid van kerkelijke organisatie en
inrichting als onderdeel van het grondrecht op vrijheid van godsdienst wordt erkend in
het statelijk recht (art. 6 Grondwet, art. 9 EVRM, art. 2: 2 BW). Het is zaak die vrijheid
goed te gebruiken en geen constructies te aanvaarden die wringen met het
predikantschap volgens gereformeerde ecclesiologische inzichten en de kerkrechtelijke
vormgeving daarvan.

7.

B14.3 geeft uitdrukking aan de kerkelijke autonomie op dit punt naar binnen en naar
buiten. Het bevestigt uitdrukkelijk dat de rechtspositie van de predikant kerkrechtelijk
wordt bepaald en niet volgens het statelijk recht. Een predikant in de Gereformeerde
Kerken heeft een relatie sui generis en geen arbeidsovereenkomst volgens het statelijk
arbeidsrecht. Hij is evenmin ambtenaar volgens het statelijk ambtenarenrecht. Zijn
rechtspositie is van kerkrechtelijke aard.

8.

De beroepsbrief van de kerk en de aannemingsbrief van de predikant volgens B14.2
vertolken samen de consensus die ten grondslag ligt aan de verbintenis. Door hiervoor
generaal vastgestelde modellen te hanteren wordt de rechtseenheid bevorderd. Die is op
dit punt ook noodzakelijk: er moet een eenduidige rechtspositie zijn voor alle
predikanten in de Gereformeerde Kerken.

9.

Waar het gaat over de rechtspositie van de predikant, is het de kerkenraad (de
ouderlingen zonder predikant) die optreedt namens de kerk. De kerkenraad ziet er
daarbij op toe dat de diakenen goed worden geïnformeerd.

10. De generale rechtspositieregeling voor de predikanten voorziet in een verdere
uitwerking van de kerkelijke status.
B15 rechtspositie bij bijzonder taakveld
1. Ook in geval van een bijzonder taakveld dient de predikant te zijn verbonden aan een
plaatselijke kerk, naar gelang van de situatie hetzij de kerk die hij tot dusver diende,
hetzij een kerk in het ressort waar de bijzondere taak in hoofdzaak wordt verricht. In het
laatste geval blijft bij de beroeping toepassing van art. B9.4 achterwege.
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2.

Overeenkomstig art. B4.3 ziet de synode respectievelijk de classis toe op een regeling
van de rechtspositie, die rekening houdt met de generale regeling als bedoeld in art. B23
en met de bijzondere regelingen die van kracht zijn ter zake van het desbetreffende
taakveld.

Toelichting B15
1. Een predikant met een bijzonder taakveld valt onder twee ‘rechtsregimes’. Hij is en blijft
predikant en dient dan ook verbonden te zijn aan een plaatselijke kerk. Zie de hoofdregel
van B14.1. Naast het kerkelijk rechtsregime zijn tegelijkertijd op hem ook de
rechtspositiebepalingen van toepassing die van kracht zijn bij de instelling of organisatie
alwaar hij werkzaam is. Concreet: gaat het om een bijzondere kerkelijke taak, dan gelden
zowel de algemene regels volgens de KO als de bijzondere regels van de kerkelijke
instelling of organisatie. Gaat het om een buitenkerkelijke functie, dan gelden zowel de
algemene regels volgens de KO als de regels van die instelling of organisatie (Defensie,
Justitie, ziekenhuis, etc.).
2.

Deze samenloop vereist dus maatwerk om tot een goede afstemming te komen. De
synode respectievelijk classis ziet toe op de goede uitvoering hiervan, afhankelijk van de
situatie of het gaat om een bijzondere taak op landelijk niveau dan wel op plaatselijk of
regionaal niveau, parallel aan B4.3.

B16 levensonderhoud
1. De kerkenraad is namens de gemeente verantwoordelijk voor het levensonderhoud van
de predikant, zodat de predikant zonder zorg van het evangelie kan leven.
2. De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant en, in geval
van diens overlijden, zijn weduwe en door haar verzorgde minderjarige kinderen.
3. Ten aanzien van de voorziening in het levensonderhoud dienen de generale regelingen
in acht te worden genomen.
Toelichting B16
1. Paulus benadrukt in 1 Kor. 9 het goed recht om van het Evangelie te leven. De predikant
is zijn loon waardig: een dorsende os moet men niet muilbanden (vers 7-10). Voor hen
die het Evangelie bekend maken, geldt: door te verkondigen mogen zij in hun
levensonderhoud voorzien (vers 11-14). De predikant moet zich onverdeeld kunnen
richten op zijn ambtswerk en niet gehinderd worden door zorgen over zijn
levensonderhoud. Vgl. ook Filippenzen 4: 15-18.
2.

B16.1 sluit nauw aan bij het huidige art. 11 KO1978. B16.2 over het gezin van de
predikant komt niet voor in art. 11 KO1978, maar wel in art. 13 KO1978 bij overlijden
van de predikant. Wij formuleren de zorgplicht voor beide situaties.

3.

B16.3 geeft een kerkordelijke basis aan de generale uitvoeringsregels op het terrein van
het traktement c.a. Een dergelijke kapstok ontbreekt in de KO1978. De materiële en
procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende
uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang.

4.

Tussen de kerk en de predikant bestaat geen arbeidsovereenkomst. Zie B14. De
predikant ontvangt geen loon in de zin van het statelijk recht. Hij is niet in ‘loondienst’.
Hij ontvangt traktement, dat is voorziening in het levensonderhoud van de kerk voor
hem en (indien van toepassing) zijn gezin. Op de kerk rust een kerkelijke zorgplicht. Na
emeritering van de predikant blijft de zorgplicht van de kerk bestaan. Zie B22.

B17 ziekte
1. In geval van tijdelijke of blijvende gehele of gedeeltelijke verhindering van de
ambtsdienst ten gevolge van ziekte van de predikant gelden de generale regelingen.
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Toelichting B17
1. Art. 13 KO1978 regelt slechts in algemene termen het ‘gepaste onderhoud’ van
predikanten die verhinderd zijn hun arbeid te verrichten wegens ziekte of ‘andere
oorzaken’. Juist op dit vlak is er in de maatschappij en ook in de kerken een enorme
ontwikkeling geweest van preventie en van begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.
B17.1 geeft een kerkordelijke basis aan de generale uitvoeringsregels op dit terrein.
2.

De materiële en procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard
is de vigerende uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang. Deze wordt in sterke mate
bepaald c.q. beïnvloed door de VSE-regelingen. De bedoelde uitwerking past overigens in
de opdracht van de GS Zwolle-Zuid om de generaal-synodale regelingen en VSEregelingen nader te onderzoeken en/of aan te passen (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 25
Besluit 9).

B18 non-actiefstelling predikant
1. Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van de
predikant.
2. De kerkenraad besluit niet tot non-actiefstelling dan na instemming van de
kerkenraad van de naburige kerk. Deze instemming is niet vereist indien de
predikant instemt met non-actiefstelling.
3. Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
Toelichting B18
1. B18 regelt de non-actiefstelling van een predikant bij dringende noodzaak. Een
vergelijkbare bepaling ontbreekt in de KO1978. In de praktijk komt non-actiefstelling
echter wel voor. Het is rechtspositioneel van belang dit te regelen en een kerkordelijke
basis te geven.
2.

Non-actiefstelling is bedoeld als een neutrale opschorting van de uitoefening van de
ambtsdienst. Het kan gaan om situaties als een ‘time-out’, een afkoelingsperiode, een
onderzoeksperiode, e.d. Hiervoor wordt niet de term schorsing gebruikt, omdat die in
het kerkelijk recht al een specifieke betekenis heeft. Zie B21.

3.

Een non-actiefstelling kan plaats vinden in onderling overleg tussen kerkenraad en
predikant. In dat geval moet wel vast staan dat er sprake is van ondubbelzinnige
instemming van de predikant. Gaat het om een eenzijdige ordemaatregel door de
kerkenraad en/of is de instemming van de predikant onduidelijk, dan is de instemming
van de kerkenraad van de naburige kerk vereist.

4.

Bij non-actiefstelling blijft het ambt als zodanig bestaan en ook de zorgplicht voor het
levensonderhoud van de predikant en zijn gezin. Eventuele onkostenvergoedingen
kunnen vervallen als de onkosten niet aantoonbaar worden gemaakt.

B19 losmaking predikant
1. Indien sprake is van een situatie waarin de predikant de gemeente blijvend niet meer
met vrucht kan dienen, besluit de kerkenraad de predikant los te maken van de
gemeente.
2. De kerkenraad besluit niet tot losmaking dan na goedkeuring van de classis.
3. Losmaking vindt niet plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
4. De losgemaakte predikant is gedurende twee jaren beroepbaar in de kerken.
5. De kerkenraad die tot losmaking heeft besloten blijft verantwoordelijk inzake het ambt
van de losgemaakte predikant.

Toelichting B19
1. B19 is de opvolger van art. 14 KO1978. Art. 14 KO1978 spreekt overigens niet van
losmaking, maar van ‘ontslag van de verbintenis’. In het kerkelijk spraakgebruik is
hieraan de naam ‘losmaking’ verbonden.
2.

Historisch gezien heeft de GS Groningen-Zuid 1978 op advies van de toenmalige
deputaten het oude art. XIV DKO laten vervallen. Art. XIV DKO zag op het tijdelijk
‘nalaten van den dienst’ wegens diverse omstandigheden. Deze bepaling was niet langer
functioneel. In plaats daarvan kwam toen in art. 14 KO1978 het tweede gedeelte terecht
van art. XI DKO over het ‘ontslaan uit de dienst’. Die terminologie is in de KO1978
gehandhaafd, maar is verwarrend. In de praktijk wordt steeds gesproken van
‘losmaking’. Die term is goed bruikbaar en nu door ons in de tekst van de nieuwe KO
opgenomen.

3.

Gelet op de behoeften in de praktijk heeft de GS Leusden 1999 een uitvoeringsregeling
vastgesteld voor de toepassing van art. 14 KO1978. Zie Acta GS Leusden 1999 art. 30. De
essentialia van deze regeling zijn nu opgenomen in B19.

4.

Bij losmaking blijft het ambt als zodanig bestaan, maar wordt de verbintenis met de kerk
beëindigd. De kerkenraad van de laatst gediende kerk blijft verantwoordelijk voor het
‘rest-ambt’.

5.

Er dient met de losgemaakte predikant een financiële regeling te worden getroffen voor
de losmakingsperiode onder goedkeuring van de classis.

6.

Losmaking is per definitie een tijdelijke aangelegenheid. Indien een losgemaakte
predikant binnen de termijn van twee jaren niet een verbintenis met een andere kerk
aangaat, vindt ontheffing van het ambt volgens B20.2 plaats.

7.

De materiële en procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard
is de vigerende uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang.

B20 ontheffing predikant
1. Een predikant mag uitsluitend wegens gewichtige redenen ontheffing vragen van zijn
ambt.
2. Een losgemaakte predikant wordt door de kerkenraad ontheven van zijn ambt
3. Wanneer in de periode van twee jaren na de losmaking geen verbintenis met een andere
kerk tot stand komt.
4. Slechts in buitengewone omstandigheden, indien een predikant niet langer voldoet aan
de eisen voor het predikantschap, kan een predikant in andere gevallen door de
kerkenraad worden ontheven van zijn ambt.
5. De kerkenraad besluit niet tot ontheffing dan na goedkeuring van de classis.
6. Ontheffing vindt niet plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
7. Bij ontheffing van het ambt gaat de predikant over tot een andere levenstaak.
Toelichting B20
1. In B20 komt een drietal bijzondere situaties samen, die leiden tot ontheffing van het
ambt van predikant:
a. een eigen verzoek van de predikant tot ontheffing wegens gewichtige redenen
(B20.1);
b. de situatie dat na twee jaar losmaking geen andere verbintenis is tot stand gekomen
(B20.2);
c. een ontheffing in buitengewone omstandigheden, indien een predikant niet langer
voldoet aan de eisen voor het predikantschap (B20.3).
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2.

B20 staat tegen de achtergrond van B13: het predikantschap is een roeping voor het
leven. B20 stelt dan ook zware eisen aan een tussentijdse beëindiging. Lichtvaardige
overgang naar een andere levenstaak mag niet plaats vinden. Te denken valt aan een
uitzonderlijke niet-medische situatie in het leven van de predikant of een dergelijke
omstandigheid in diens gezin, die het verder functioneren als predikant onmogelijk
maakt. Of een geval waarin moet worden vastgesteld dat niet langer wordt voldaan aan
essentiële competenties voor het uitoefenen van het ambt van predikant.

3.

Art. 15 KO1978 differentieert niet helder van wie de instigatie tot ontheffing uitgaat. Het
is van belang dat kerkordelijk wordt bepaald dat dit van beide kanten kan plaats vinden.

4.

Een predikant kan daarmee zijn ambt echter niet eigenmachtig neerleggen. Volgens
B20.1 moet hij de kerkenraad om ontheffing verzoeken. Het besluit daarover is aan
goedkeuring van de classis onderhevig volgens B20.4.

5.

Andersom kan een kerkenraad ook slechts in buitengewone omstandigheden zijnerzijds
besluiten tot ontheffing (B20.3) en is ook dan de goedkeuring van de classis vereist
(B20.4).

6.

Al met al heeft B20 de teneur dat slechts bij hoge uitzondering de predikant kan worden
ontheven van zijn dienst.

B21 schorsing en afzetting predikant
1. Een predikant die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat, in strijd
handelt met het door hem ondertekende bindingsformulier of het ambtelijk vermaan
hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
2. De kerkenraad besluit niet tot schorsing dan na instemming van de kerkenraad van de
naburige kerk.
3. Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van drie maanden.
4. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste een periode van drie maanden door de
kerkenraad worden verlengd na goedkeuring van de classis.
5. De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting van de predikant moet volgen.
6. De kerkenraad besluit niet tot afzetting dan na goedkeuring van de classis.
Toelichting B21
1. B21 vervangt art. 53 en art. 79-80 KO1978 inzake schorsing respectievelijk afzetting van
een predikant. Het gaat hier om toepassing van de kerkelijke tucht over ambtsdragers, in
casu de predikanten. Er is qua systematiek voor gekozen om schorsing en afzetting van
een predikant in B21 te plaatsen bij de overige rechtspositionele bepalingen over de
predikant. Dat biedt een helderder structuur in relatie tot losmaking en ontheffing.
Bovendien komt hierin tot uitdrukking het verschil in doelstelling van kerkelijke tucht
en tucht over ambtsdragers. Zie daarover ook de toelichting bij D1.
2.

De zondencatalogus die art. 80 KO1978 kent, is niet overgenomen. Enerzijds is een
dergelijke lijst slechts indicatief en schiet deze in concreto vaak te kort. Anderzijds
hebben de formuleringen een tamelijk statisch karakter en kunnen in de praktijk (deels)
achterhaald raken door veranderingen in de tijd en de taal.

3.

De gronden voor schorsing en afzetting zijn dezelfde. Het gaat om drie categorieën:
a. het begaan van een openbare of in ander opzicht ernstige zonde
(vgl. art. 79-80 KO1978);
b. het in strijd handelen met het ondertekende bindingsformulier
(vgl. art. 53 KO1978);
c. het verwerpen van het ambtelijk vermaan (art. 79 KO1978).
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4.

De schorsingsduur wordt gelimiteerd tot drie maanden (B21.3) en kan eenmaal voor
drie maanden worden verlengd (B21.4). Deze bepalingen ontbreken in de KO1978, maar
zijn uit rechtspositioneel oogpunt wenselijk. Een schorsing moet uit zijn aard geen
langdurige, slepende kwestie worden. Dat is zowel voor de kerk als de predikant geen
gezonde situatie. Aan een schorsing kan evt. ook al een periode van non-actiefstelling
zijn voorafgegaan in een onderzoekssituatie. Zie B18.

5.

Schorsing komt in de KO1978 op twee plaatsen voor: in art. 53 KO1978 in relatie tot het
bindingsformulier (het bekende ‘terstond schorsen’) en in art. 79/80 KO1978 in het
kader van de kerkelijke tucht. Wij brengen beide varianten samen in B21 onder dezelfde
noemer.

6.

Schorsing is een specifieke kerkelijke tuchtmaatregel en heeft dus een andere strekking
dan de term in het statelijk recht doorgaans bezit. Ook kerkelijk kan hier gemakkelijk
verwarring ontstaan. Door het begrip non-actiefstelling in te voeren in B18 voor een
neutrale tijdelijke niet-uitoefening van het ambt, blijft het begrip schorsing kerkelijk
gereserveerd voor de tuchtmaatregel.

B22 emeritaat
1. De kerkenraad verleent emeritaat aan een predikant die de leeftijd van vijfenzestig jaar
heeft bereikt. De emeritaatsregeling behoeft de goedkeuring van de classis.
2. Bij overeenstemming tussen kerkenraad en predikant kan het emeritaat door de
kerkenraad op een latere leeftijd worden verleend.
3. Een emeritus-predikant behoudt de bevoegdheid om op verzoek van een kerkenraad het
Woord en de sacramenten te bedienen.
4. Bij emeritering blijft de kerkenraad van de laatst gediende kerk verantwoordelijk inzake
het ambt en het levensonderhoud van de predikant. Art. B16.2 en B16.3 zijn van
overeenkomstige toepassing.
Toelichting B22
1. B22 volgt art. 13 KO1978 op. Het flexibiliseert in zoverre de emeritaatsgerechtigde
leeftijd dat op de hoofdregel van 65 jaar (B22.1) een uitzondering mogelijk is bij
wederzijds goedvinden (B22.2). Wederzijds goedvinden is hierbij essentieel: noch de
predikant noch de kerkenraad kan eenzijdig een latere emeritering afdwingen.
2.

Bij emeritering blijft de predikant ambtelijk en rechtspositioneel verbonden aan de kerk
die hij het laatst heeft gediend. Aldus komt tot uitdrukking in B22.4. Het is zinvol
expliciet te bepalen dat de kerkenraad van de laatst gediende kerk niet alleen
verantwoordelijk is voor het verzorgingsaspect, maar ook voor de (verdere) ambtelijke
positie van de emeritus-predikant.

3.

De emeritaatsuitkering is geen opgebouwd pensioenrecht, maar voortgezet
levensonderhoud. Een predikant is niet aangesloten bij een pensioenfonds en bouwt
geen pensioenrechten op. Tijdens zijn actieve dienst ontvangt hij levensonderhoud van
de kerk volgens B16. Na zijn emeritering blijft de zorgplicht van de kerk bestaan.

B23 generale rechtspositieregeling en deputaten rechtspositie
1. De synode benoemt generale deputaten voor de rechtspositie van de predikant.
2. Op voorstel van deputaten stelt de synode de generale rechtspositieregeling voor
predikanten vast en draagt zorg voor regelmatige actualisering daarvan.
3. Bij toepassing van art. B13 tot B22 houden de kerkelijke vergaderingen zich aan de
generale rechtspositieregeling.
4. Bij toepassing van art. B19 tot B21 verleent de classis haar goedkeuring niet dan na
consultatie van de deputaten.
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Toelichting B23
1. Dit betreft een geheel nieuwe bepaling. Met het oog op de verdere regulering van de
rechtspositie van de predikanten is het van belang dat terzake kundige deputaten
worden benoemd. Zij dienen de generale rechtspositieregeling op te stellen, ter
goedkeuring aan de synode voor te leggen en toe te zien op regelmatige actualisering.
2.

Deputaten worden door de classes geconsulteerd bij besluiten met rechtspositionele
gevolgen.

3.

De materiële en procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard
is de vigerende uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang.

B24 roeping van ouderlingen en diakenen
1. De roeping van ouderlingen en diakenen bestaat uit de verkiezing, de benoeming, de
goedkeuring daarvan en de bevestiging. Daarbij worden de kerkorde en de plaatselijke
regeling in acht genomen.
2. Met het oog op de verkiezing wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om vooraf te
attenderen op personen die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderling of
diaken.
3. De kerkenraad met diakenen toetst zowel de geschiktheid als de beschikbaarheid van de
te kandideren personen.
4. De kerkenraad met diakenen stelt ter verkiezing een dubbel aantal kandidaten. Slechts
bij uitzondering is verkiezing uit minder dan een dubbel aantal kandidaten mogelijk.
5. Na de verkiezing door de belijdende leden van de gemeente vindt de benoeming plaats
door de kerkenraad met diakenen. Slechts bij uitzondering kan benoeming zonder
verkiezing plaatsvinden.
6. Ontheffing van een benoeming kan slechts worden gevraagd wegens gegronde redenen.
7. De goedkeuring van de gemeente wordt verkregen als de namen van de benoemde
personen op twee achtereenvolgende zondagen zijn afgekondigd en er vanuit de
gemeente geen gegrond bezwaar tegen hun leer of leven wordt ingebracht.
8. De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruik van het daarvoor bestemde
formulier.
Toelichting B24
1.

B24 beoogt een overzichtelijke weergave te bieden van de roeping tot de ambten van
ouderling en diaken. Het vervangt art. 20 KO1978. De inhoud is materieel gehandhaafd.
In aanvulling daarop kent B24 enkele inhoudelijke actualiseringen.

2.

Art. 20 KO1978 gaat uit van de 'geschiktheid' voor de ambtsbediening. Terecht. Het is
een goed gebruik om daarvoor de maatstaven te ontlenen aan 1 Tim. 3. Maar naast de
geschiktheid is er ook de beschikbaarheid voor het ambt. Die staat in veel gemeenten
onder druk. Dit leidt tot frequente verlening van ontheffing na verkiezing door de
gemeente en benoeming door de kerkenraad. Deze praktijk leidt tot een zekere
uitholling van de roepingsgedachte: nagenoeg elke ontheffingsaanvraag wordt
'gehonoreerd', terwijl intussen de gemeente niet over de gegronde redenen wordt
geïnformeerd. Om deze praktijk terug te dringen bevat art. B24.3 enerzijds een
vermelding van een onderzoek naar de beschikbaarheid en benadrukt art. B24.6
anderzijds dat een ontheffing niet lichtvaardig moet worden verleend. Het zijn twee
nieuwe elementen in de nieuwe KO.

3.

Reguliere verkiezing vindt plaats uit een dubbeltal (B24.4). Slechts bij uitzondering is
verkiezing uit minder dan een dubbeltal mogelijk. Bijvoorbeeld een kandidaatstelling
van 3 uit 5. De GS Ommen 1993 heeft de voors en tegens n.a.v. een quaestio onderzocht.
Zij oordeelde een meertal, niet zijnde dubbeltal, niet strijdig met het gereformeerd
kerkrecht, maar wees op de daaraan verbonden bezwaren, met name de schijn van
willekeur (Acta GS Ommen 1993 art. 29).
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4.

Enkelvoudige kandidaatstelling kan bij uitzondering in een specifieke situatie plaats
vinden. In dat geval is sprake van een rechtstreekse benoeming door de kerkenraad
zonder verkiezing (B24.5). Kandidaatstelling impliceert altijd dat de kerkenraad
overtuigd is van de geschiktheid voor het ambt. Bij een dubbeltal kan de gemeente
kiezen uit twee, vier, etc. geschikt geachte kandidaat-ambtsdragers. Dezelfde
grondgedachte geldt bij een enkelvoudige kandidaatstelling: de kerkenraad oordeelt de
kandidaat geschikt. Een verkiezing is dan niet aan de orde: een verkiezing strekt immers
niet tot adhesie of tot afkeuring van de kandidaatstelling. De benoeming behoeft wel de
approbatie van de gemeente (art. B24.7).

B25 aftreden van ouderlingen en diakenen
1. De ouderlingen en diakenen vervullen hun ambtsdienst drie of meer jaren, afhankelijk
van de plaatselijke regeling.
2. Als regel is elk jaar een evenredig deel van de ouderlingen en diakenen aftredend. Zij zijn
niet direct herkiesbaar, behoudens bijzondere omstandigheden.
3. De kerkenraad kan tussentijdse ontheffing, gevraagd of ongevraagd, slechts verlenen
wegens gegronde redenen.
Toelichting B25
1. Art. 23 KO1978 stelt de ambtstermijn op ‘twee of meer jaren’. Uitgaande van de praktijk
kiezen wij in B25.1 voor een termijn van drie of meer jaren.
2.

B25.3 is als bepaling nieuw en regelt de mogelijkheid van tussentijdse ontheffing. Net
als in B24.6 moet sprake zijn van gegronde redenen. Uiteraard ligt ook hieraan de
roeping tot het ambt en de trouw aan het gegeven ja-woord ten grondslag. Er kunnen
echter dringende omstandigheden zijn die ontheffing onvermijdbaar maken.

3.

Bijzonder element bij dit laatste is, dat dit oordeel ook van de kerkenraad kan uitgaan. In
bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de kerkenraad een ambtsdrager
wegens gegronde redenen ontheft van het ambt. Te denken valt – net als bij de
predikant; zie B20 - aan een uitzonderlijke situatie in het leven van de ouderling of
diaken of een dergelijke omstandigheid in diens gezin, die zijn verder functioneren als
ambtsdrager onmogelijk maakt. Of een geval waarin moet worden vastgesteld dat niet
langer wordt voldaan aan essentiële competenties voor het uitoefenen van het ambt.

B26 non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
1. Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van een
ouderling of diaken.
2. Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B27 van toepassing is.
Toelichting B26
1. Zie de parallelle bepaling B18 voor de predikant. Ook B26 is nieuw en tot dusver niet
kerkordelijk geregeld.
2.

Verschil ten opzichte van de non-actiefstelling van de predikant is dat bij de ouderling
en diaken geen instemming van de kerkenraad van de naburige kerk is vereist.

B27 schorsing en afzetting ouderlingen en diakenen
1. Een ouderling of diaken die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat,
in strijd handelt met het ondertekende bindingsformulier of de kerkelijke vermaning
hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
2. De kerkenraad besluit niet tot schorsing dan na instemming van de kerkenraad van
de naburige kerk.
3. Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van drie maanden.
4. De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting moet volgen.
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5.

De kerkenraad besluit niet tot afzetting dan na instemming van de kerkenraad van de
naburige kerk.

Toelichting B27
1. Zie de parallelle bepaling B21 voor de predikant. Voor de ouderling en diaken gelden
dezelfde schorsings- en afzettingsgronden als voor de predikant.
2.

Verlenging van de schorsing moet bij ouderlingen en diakenen niet nodig zijn en is
daarom niet voorzien.

3.

Schorsing en afzetting van een ouderling of diaken geschiedt met instemming van de
kerkenraad van de naburige kerk en niet de classis. Dit is conform het huidige art. 79
KO1978.

B28 de kerkenraad, de diakenen en de kerkenraad met diakenen
1. In elke kerk is een kerkenraad, bestaande uit de predikant(en) en ten minste drie
ouderlingen. Voor de diaconale arbeid zijn er ten minste drie diakenen.
2. De kerkenraad geeft geestelijke leiding aan de gemeente. Hij rekent daarbij met de eigen
verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en bevordert hun betrokkenheid bij het
beleid.
3. De kerkenraad vergadert ten minste tweemaal per jaar met de diakenen over de
materiële aangelegenheden van de kerk, het financieel beheer en de zaken die de
kerkorde daarvoor aanwijst.
4. De diakenen vergaderen regelmatig over de diaconale aangelegenheden. Zij
verantwoorden hun beleid en beheer aan de kerkenraad.
Toelichting B28
1. B28 benoemt de hoofdlijnen van de presbyteriale kerkstructuur in de lijn van art. 36
KO1978. De kerkenraad (presbyterium) bestaat uit de ouderlingen en predikant(en).
2.

Het ambtswerk van de ouderlingen is onderscheiden van dat van de diakenen. De
ouderlingen zijn primair belast met het pastorale werk (‘kerkenraad pastoraal’) volgens
B5. De diakenen hebben het barmhartigheidswerk als taakveld volgens B6. De
ouderlingen en de predikant geven daarnaast als kerkenraad geestelijke leiding
(‘kerkenraad beleid’). De materiële aangelegenheden, het financieel beheer en de zaken
die de KO daarvoor aanwijst, komen aan de orde in de overlegvergadering van de
kerkenraad met diakenen.

3.

Het leven van de gemeente zelf komt uitvoerig aan de orde in hoofdstuk C.

B29 structuur kerkenraadswerk
1. De werkwijze van de kerkenraad, van de kerkenraad met diakenen en van de diakenen
wordt vastgesteld in de plaatselijke regeling.
2. De kerkenraad kiest een passende vergader- en werkstructuur. Als de kerkenraad taken
of bevoegdheden delegeert, behoudt hij daarbij zijn eindverantwoordelijkheid.
3. Indien in kleine gemeenten onvoldoende ambtsdragers beschikbaar zijn, wordt bijstand
verleend door ouderlingen respectievelijk diakenen vanuit een door de classis aan te
wijzen naburige kerk.
Toelichting B29
1.

B29 bevat een aantal meer organisatorische bepalingen voor het kerkenraadswerk.
Het bevestigt dat er veel ruimte is voor allerlei plaatselijke modellen en structuren
van het kerkenraadswerk, mits de kerkenraad de eindverantwoordelijkheid behoudt.
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2.

B29.3 bepaalt dat in kleine gemeenten bij een tekort aan ambtsdragers ouderlingen
worden bijgestaan door ouderlingen respectievelijk diakenen door diakenen van een
naburige kerk. Deze regel wijkt af van art. 37 KO1978 dat er van uit gaat dat in
dergelijk geval ouderlingen en diakenen samen gaan vergaderen. Wij menen dat het
de voorkeur verdient ook hier de onderscheiding van de ambten in acht te nemen.

3.

Er is hier bewust geformuleerd dat de bijstand wordt verleend door een door de
classis aan te wijzen naburige kerk. Dat behoeft niet steeds de naburige kerk te zijn
volgens E5.1. Denkbaar is dat de bijstand vanuit een grotere zusterkerk kan komen,
die niet de naburige kerk is volgens E5.1.

B30 kerkelijk werkers
1. De kerkenraad kan één of meer kerkelijk werkers benoemen om een deel van het
dienstwerk in de gemeente uit te voeren. De kerkenraad stelt daarvoor een
plaatselijke regeling vast met inachtneming van de generale regelingen.
Toelichting B30
1.

Dit artikel is nieuw. De kerkelijk werkers krijgen hiermee een plaats in de KO. Deze
ontbreekt tot nu toe. Als gezegd bij B1 wordt voor de kerkelijk werker geen kerkelijk
ambt ingevoerd. De noodzaak daarvoor is niet aangetoond. De kerkelijk werker geeft
geen ambtelijke leiding aan de gemeente.

2.

Dat doet er intussen niets aan af dat de rechtspositie van de professionele kerkelijk
werkers goed moet zijn geregeld. Dat is zowel in het belang van de kerkelijk werkers als
van de kerken. B30.1 verwijst daarvoor naar de generale regelingen. De materiële en
procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende
uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang.

3.

Aandacht verdient dat de rechtspositie van de kerkelijk werkers kerkelijk moet worden
doordacht. De indruk bestaat dat er (te) gemakkelijk regelingen uit het statelijk
arbeidsrecht worden gehanteerd, omdat het besef ontbreekt van de mogelijkheden
binnen het eigen kerkelijk organisatierecht.

B31 preekconsent
1. Aan niet-predikanten kan een preekbevoegdheid worden verleend met inachtneming
van de generale regeling.
Toelichting B31
1. Ook deze bepaling is nieuw, al bestaat het verschijnsel ‘preekconsent’ natuurlijk al
veel langer. De GS Zwolle-Zuid heeft hiervoor een actuele generale regeling
vastgesteld (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16 Besluit 5).

49

Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk C- Het leven van de gemeente
C1 de gemeente
1. De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld
waartoe Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar
hierin voor.
Toelichting C1
1. De KO1978 kent geen afzonderlijk hoofdstuk over het leven van de gemeente. De
kernfuncties en –activiteiten van de gemeente zijn meer indirect terug te vinden in de
taakomschrijvingen van de ambtsdragers (hoofdstuk I) en in de bepalingen over leer en
eredienst (hoofdstuk III). In onze nieuwe opzet van de kerkorde volgt na hoofdstuk B
over de ambten een afzonderlijk hoofdstuk C over ‘het leven van de gemeente’. Daarmee
willen we nadrukkelijker de gemeente en haar functioneren in beeld brengen.
2.

We realiseren ons dat daarmee ook nadrukkelijker kerkrechtelijke verplichtingen voor
de gemeente worden vastgelegd. In de gemeente is steeds de leiding en stimulans van de
ambtsdragers aanwezig. Maar zij wordt kerkordelijk ook zelf onder de roeping gesteld
om het kerk-zijn invulling te geven op basis van de haar door de Geest geschonken
gaven, aldus C1.1. De eigen dienst waartoe alle gemeenteleden krachtens het
priesterschap van de gelovigen worden geroepen, staat niet los van die van de
ambtsdragers, maar heeft er verband en wisselwerking mee.

3.

Er is in C1.1 sprake van dienst in kerk en wereld, niet alleen maar van intern kerkelijk
leven en meeleven. Die dienst omvat de liturgie, het getuigenis en de levenswandel van
de gemeente. Zij zijn gericht op God, op elkaar en naar buiten toe. Wat volgt is een
uitwerking hiervan.

C2 kerkdiensten op zondag
1. De gemeente komt elke zondag twee keer samen in openbare kerkdiensten. De
kerkenraad roept de gemeente op om zo de dag van de Here te vieren.
2. In de kerkdiensten ontvangen de dienst van het Woord en de sacramenten, de dienst
van lied en gebed en de dienst van de barmhartigheid een plaats.
Toelichting C2
1. De viering van de zondag in kerkdiensten is hier in vergelijking met de KO1978 naar
voren gehaald. De kerkdiensten vormen in veel opzichten het hart van het gemeentelijk
leven. Kerkrecht is vanouds dan ook in haar kern liturgisch recht. Met betrekking tot het
samenkomen, de noodzakelijke elementen daarvan, de bevoegdheden om daarin te
spreken en te handelen heeft zich veel kerkrecht ontwikkeld. Daarom beginnen we met
de kerkdiensten als centrum van kerk zijn.
2.

Het samenkomen van de gemeente is de kern van C2.1. Tot de samenkomsten wordt
opgeroepen door de kerkenraad.

3.

Twee keer elke zondag sluit het beleggen van meer diensten niet uit. Ook betekent het
niet dat ieder gemeentelid persoonlijk twee keer aanwezig zal zijn. Maar de viering van
de dag van de Here wordt aansluitend bij de huidige situatie van de kerk in Nederland
wel gestalte gegeven door twee kerkdiensten. De twee kerkdiensten hoeven niet precies
dezelfde inrichting en vormgeving te hebben. Het gaat om het samenkomen met God en
met elkaar. Hoe dat verder gestalte krijgt, kan nader in een meervoud van orden van
dienst worden geregeld.
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4.

In C2.2 worden de drie basiselementen van de kerkdienst genoemd, een uitwerking die
in de KO1978 ontbreekt. Meer geaccentueerd is in deze formulering de dienst van lied en
gebed, d.w.z. de aanbidding en de voorbede. Daarbij is te verwijzen naar B3.2, waarin het
voorgaan in de gebeden als vanouds een kerntaak van de predikanten is getypeerd.
Hetzelfde gebeurt met de dienst van de barmhartigheid, die bijbels en theologisch meer
moet zijn dan het houden van een collecte. De nieuwe formulering geeft aan de kerken
een uitdaging om hier krachtiger invulling aan te geven.

C3 inrichting van de kerkdiensten
1. De kerkenraad ziet toe op een goede inrichting van de kerkdiensten die strekt tot eer
van God en die de opbouw en eenheid van de gemeente dient.
2. De kerken houden zich aan de generale regelingen en besluiten inzake bijbelvertaling,
kerklied en orden van dienst.
3. Elke zondag wordt in een van de diensten een onderdeel van de christelijke leer
besproken, als regel aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.
4. Voor bijzondere handelingen in de kerkdienst, zoals de bediening van doop en
avondmaal, de bevestiging van ambtsdragers of de huwelijksbevestiging, worden de
door de synode vastgestelde formulieren gebruikt.
Toelichting C3
1. In C3.1 staat voorop de primaire en permanente verantwoordelijkheid van de
kerkenraad. De criteria die genoemd worden, zijn sturend voor de invulling van de
kerkdiensten. Niet geëxpliciteerd is hier de verantwoordelijkheid van de voorganger. Die
is al gegeven met de taakomschrijving in B3.2.
2.

De KO1978 bepaalt in de kerkorde zelf dat de kerken zich zullen houden aan de orden
van dienst, de psalmberijming en de gezangen die door de synode zijn aanvaard resp.
goedgekeurd. Aan deze onderwerpen is in C3.2 de bijbelvertaling toegevoegd. De
verwijzing naar generale regelingen en besluiten maakt meer differentiatie en
nuancering d.m.v. synodale besluitvorming mogelijk. Op deze wijze kan door de synode
op gedifferentieerde wijze de goede balans tussen plaatselijke verantwoordelijkheid en
landelijke afspraken worden gecreëerd.

3.

C3.3 handhaaft eenduidig een doorgaande behandeling van de onderdelen van de leer.
Meer ruimte is er doordat de vorm van een preek niet is voorgeschreven en de
catechismus wel regel is, maar niet de exclusieve bron voor de leerdienst.

C4 bijzondere kerkdiensten
1. Op de christelijke feestdagen komt de gemeente in kerkdiensten samen voor de
verkondiging en viering van de grote heilsfeiten.
2. Het houden van kerkdiensten bij de jaarwisseling en op de bid- en dankdag voor
gewas en arbeid wordt in de vrijheid van de kerken gelaten.
3. De kerkenraad kan met het oog op bijzondere situaties of groepen speciale en
aangepaste kerkdiensten beleggen.
4. Wanneer een lid van de gemeente overlijdt, kan de kerkenraad op verzoek van de
familie bij de begrafenis een dienst van Woord en gebed beleggen.
Toelichting C4
1. De expliciete opsomming van de christelijke feestdagen van art. 68 KO1978 is in C4.1
niet meer opgenomen. Daar bestaat wel consensus over. Mocht die ooit gaan ontbreken
(zoals voorheen bv. over de Goede Vrijdag), dan dient er zoals vanouds vrijheid te zijn
om daarover te verschillen.
2.

De huidige aanwijzing volgens art. 69 KO1978 van een classis ter wille van het
uitschrijven van een algemene biddag is in C4.3 vervallen. Kerkenraden zijn zelf in staat
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om een oordeel te vormen over het beleggen van een bijzondere bidstond, wanneer
daarvoor aanleiding bestaat.
4.

Daarnaast verdisconteert C4.3 de al bestaande mogelijkheden voor het houden van
diensten voor bepaalde doelgroepen, ook wel aangeduid als ‘aangepaste diensten’.

5.

C4.4 komt in de plaats van art. 71 KO1978, dat rouwdiensten geheel verbiedt. Allerlei
bijgeloof en misstanden, die in de 16e eeuw aanleiding waren voor het stellen van dit
artikel, gelden niet meer in die vorm. In elk geval is er in dit opzicht geen verschil tussen
een rouwsamenkomst en een rouwdienst. Volgens de nieuwe regel blijft de begrafenis
een aangelegenheid van de familie. Er is altijd een verzoek van de familie nodig, wil er bij
de begrafenis een kerkdienst worden belegd. De kerkenraad maakt de nodige
afwegingen en beslist hierover. Er zijn situaties waarin het sterven van een gelovige
zoveel impact heeft in de gemeente, dat haar bijeenkomen op de dag van de begrafenis
natuurlijk en gewettigd is.

C5 bediening van de doop
1. De heilige doop wordt bediend aan de pasgeboren kinderen van de gelovigen en aan
volwassenen die zich tot God bekeren en nog niet eerder waren gedoopt.
2. De bediening van de doop als sacrament van de inlijving in Christus en de opneming
in zijn gemeente vindt plaats in een kerkdienst.
3. Bij de doop van kinderen beloven de ouders of duurzame verzorgers hen te
onderwijzen in de bijbelse leer en hen op te voeden tot een leven met God.
4. Aan volwassenen wordt de doop bediend nadat zij openbare belijdenis van hun geloof
hebben gedaan.
5. De kerken erkennen de doop die elders in een christelijke kerkgemeenschap op
geldige wijze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is bediend.
Toelichting C5
1. In C5.1 zijn de kinderdoop en de volwassendoop in één artikel geplaatst en daarmee
dichter bij elkaar gebracht. In het pasgeboren zijn zit een verwijzing naar het aspect dat
de doop is bedoeld als direct volgend op de geboorte en dat geen onnodig uitstel mag
plaatsvinden.
2.

In C5.3 zijn de ‘duurzame verzorgers’ genoemd om situaties van adoptie of duurzame
pleegzorg aan te duiden. Volgens geldend kerkrecht mogen immers ook deze kinderen
gedoopt worden.

3.

De in C5.5 geformuleerde regel is al oeroud, maar is tot nu toe niet in de KO vastgelegd.
Er is geen reden waarom dit alleen gewoonterecht zou moeten zijn. Tegelijk is niet elk
aspect van de dooperkenning geregeld. De woorden ‘op geldige wijze’ verwijzen ernaar
dat de doop moet zijn bediend door iemand die daartoe in de betreffende kerk of kring
bevoegd wordt geacht.

C6 bediening van het avondmaal
1. De gemeente viert in haar kerkdiensten regelmatig het avondmaal van de Here.
2. Het staat de kerken vrij om aanvullend in inrichtingen van gezondheidszorg, justitie of
defensie het heilig avondmaal te bedienen aan leden van de gemeente en aan hen die
daartoe naar het oordeel van de kerkenraad als gasten kunnen worden toegelaten.
Toelichting C6
1. De viering van het avondmaal wordt in C6.1 sterker aangezet dan in de KO1978, die een
minimum van vier keer per jaar stelt. Viering bv. eenmaal per maand valt nu als een
goede mogelijkheid binnen beeld.
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2.

In C6.2 zijn twee zaken nieuw opgenomen, ontleend aan bestaande regelgeving en
praktijk. De bepaling geeft de basis om naast de gewone kerkdiensten in het eigen
gebouw bijzondere plaatsen aan te wijzen waar ook avondmaal wordt bediend.
Bovendien is er de mogelijkheid van een ruimer toelatingsbeleid, zoals al door de GS
Leeuwarden 1920 is benoemd. Zie Acta GS Leeuwarden 1920 art. 25.

C7 toelating tot het avondmaal
1. Aan de viering van het heilig avondmaal mogen deelnemen zij die hun geloof belijden
naar de gereformeerde leer en godvrezend leven.
2. De doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren,
ontvangen catechetisch onderwijs als voorbereiding voor hun openbare
geloofsbelijdenis.
3. Voor de toelating tot de openbare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad
en instemming van de gemeente nodig.
4. Voor de toelating van gasten aan het avondmaal houden de kerken zich aan de
generale regelingen.
Toelichting C7
1. In C7.1 is de belangrijke hoofdregel van art. 60 KO1978 overgenomen.
2.

De instemming van de gemeente wordt tot nu toe niet in de KO geregeld. Noemen we die
in C7.3, dan mag ook het onderzoek door de kerkenraad niet ongenoemd blijven.

4.

M.b.t. de kaders en criteria voor toelating van gasten aan het avondmaal zij verwezen
naar Acta GS Amersfoort-C 2005 art. 50 en Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 22.

C8 kerkelijke registratie
1. De kerkenraad zorgt voor een goede registratie van hen die als doopleden of
belijdende leden tot de gemeente behoren en van hen die als gastleden een plaats
hebben in het gemeentelijk leven.
2. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend voor kerkelijke doelen gebruikt.
3. Voor het kerklidmaatschap gelden het burgerlijk domicilie en de classicaal
vastgestelde kerkgrenzen als uitgangspunt.
Toelichting C8
1. C8.2 biedt in verband met de bescherming van persoonsgegevens een waarborg aan de
kerkleden, zodat hun gegevens niet voor andere dan kerkelijke doeleinden kunnen
dienen.
2.

C8.3 sluit aan bij het gangbaar kerkrecht. Zie over de achtergronden en argumenten van
het territoriaal principe van kerkvorming de dissertatie van Luttikhuis, Een grensgeval.
Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht,
Gorinchem 1992, te vinden op www.kerkrecht.nl De GS Amsterdam 1936, Acta art. 62,
formuleerde het burgerlijk domicilie als uitgangspunt. Maar tot nu toe spreekt de
kerkorde er niet over. Ontwikkelingen van de laatste decennia maken het wenselijk de
bestaande principes in de kerkorde duidelijk vast te leggen.

3.

De bepaling over kerkgrenzen in C8.3 sluit aan bij art. 39 KO1978, dat tot nu toe de basis
is voor onderlinge grensafspraken tussen de kerken.

C9 binnenkomst in de gemeente
1. Wie uit een zusterkerk bij de gemeente binnenkomen, worden door de kerkenraad op
basis van hun attestatie als lid aanvaard.
2. Wie uit een andere kerkgemeenschap over komt of wie zich na een onttrekking opnieuw
bij de gemeente wil voegen, wordt toegelaten na onderzoek door de kerkenraad en
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3.
4.

instemming van de gemeente. Wie in de kerk van herkomst nog niet tot het avondmaal
was toegelaten, dient openbare belijdenis van zijn geloof af te leggen.
Ten aanzien van gastleden houden de kerken zich aan de generale bepalingen.
De kerkenraad doet aan de gemeente mededeling van de binnenkomst van nieuwe leden
en gastleden.

C10 vertrek uit de gemeente
1. Kerkleden die verhuizen, ontvangen op hun verzoek een attestatie voor de
kerkenraad in de plaats waarheen zij vertrekken, met gelijktijdige kennisgeving aan
die kerkenraad.
2. Wanneer iemand meedeelt dat hij zich bij een andere kerkelijke gemeenschap
aansluit, behartigt de kerkenraad op passende wijze de geestelijke zorg rond deze
overgang.
3. Wanneer iemand kenbaar maakt dat hij zich wil onttrekken aan het opzicht van de
kerkenraad, spant de kerkenraad zich in hem alsnog voor de gemeente te behouden.
Blijft dit zonder resultaat, dan berust de kerkenraad in de onttrekking.
4. Met betrekking tot iemand die zonder kennisgeving naar elders verhuist en nalatig
blijft in het aanvragen van een attestatie, is de kerkenraad bevoegd het lidmaatschap
van de kerk voor beëindigd te verklaren.
5. Van iedere beslissing die de kerkenraad neemt met betrekking tot vertrek uit de
gemeente doet hij mededeling aan de gemeente.
Toelichting C9 en C10
1. De KO1978 is over binnenkomst en vertrek van kerkleden een stuk beknopter dan de
nieuwe kerkorde. In het kerkelijk leven is er echter een hogere mobiliteit en een
afnemende binding aan één bepaalde kerkgemeenschap te constateren. Dat levert een
grotere variatie op en meer toepassingsvragen. De nieuwe KO beoogt aan kerkleden en
kerkenraden meer handvatten te bieden om daarin adequaat te handelen.
2.

C9.1 geeft hetzelfde weer als de tweede zin uit art. 60 KO1978.

3.

C9.2 loopt parallel aan de hoofdregel van C7.1. Toelating tot het avondmaal is tevens
toelating tot de gemeenschap van de kerk en geeft alle rechten die daaraan verbonden
zijn. De instemming van de gemeente is volgens de commentaren bij de KO1905 wel
vereist, maar wordt door veel kerkenraden niet gevraagd wegens het ontbreken van een
aanwijzing in de kerkorde. Deze is nu expliciet vermeld.

4.

In C9.2 tweede helft is uit het bestaande kerkrecht de regel verwerkt (Acta GS Sneek
1939 art. 337) dat volwassen doopleden uit andere kerkgemeenschappen alleen in de
weg van openbare geloofsbelijdenis kunnen worden toegelaten. Dat betekent: zij moeten
een bewuste keus maken om God te willen dienen.

5.

C10.2 is nieuw. Bij overgang naar een andere kerkgemeenschap is de focus vaak gericht
op die kerkgemeenschap en bepaalt dat of er een attestatie wordt afgegeven dan wel
slechts een bewijs van lidmaatschap. C10.2 benadrukt de te verlenen pastorale zorg aan
het gemeentelid in die context: hoe kunnen we hem of haar nog zo goed mogelijk
begeleiden op deze toch wel zorgwekkende weg?

6.

In C10.3 komt het spanningsveld tot uitdrukking rond (het voornemen tot) onttrekking
van een kerklid aan het opzicht van de kerkenraad c.q. aan de gemeente. Enerzijds is de
inspanning daarbij gericht op behoud van de betrokkene voor de gemeente. Met deze
inspanning wordt hier niet bedoeld dat de kerkenraad een hele procedure van vermaan
en betrokkenheid van de gemeente instelt, maar dat hij zelf het maximale doet om de
betrokkene te bewaren bij de gemeenschap van de kerk. Anderzijds kan en mag een
welbewuste en volgehouden onttrekking niet worden geblokkeerd. Het recht op vrijheid
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van godsdienst impliceert ook het recht van kerkverlating, hoezeer dat ook indruist
tegen het gevoelen in de kerk om elkaar vast te houden in de eenheid van het geloof.
7.

C10.4 ziet op de situatie dat het kerklid niet meer bereikbaar is voor de kerkenraad. De
betrokkene is verhuisd en laat na zijn attestatie op te vragen c.q. elders in te leveren.
Daarmee kan hij geen voorwerp van pastoraat en tucht meer zijn. Iemand enkel als lid
ingeschreven laten omdat hij niets meer van zich laat horen, is ook geen goede optie. Er
rest dan niets anders meer dan het lidmaatschap van betrokkene voor beëindigd te
verklaren. Zo’n verklaring is iets anders dan een maatregel van tucht ofwel
buitensluiting.

8.

C10.5 spreekt voor zich: de gemeente dient op de hoogte te zijn van binnenkomst (C9.4)
en vertrek (C10.5), zodat zij de onderlinge gemeenschap der heiligen kan beoefenen.

C11 huwelijk
1. De kerkenraad ziet er op toe dat de leden van de gemeente die zich als man en vrouw
aan elkaar willen verbinden, daarvoor een huwelijk aangaan.
2. Het burgerlijk huwelijk tussen man en vrouw geldt voor de kerk als de verbintenis
waarvoor kerkelijke bevestiging kan worden aangevraagd.
3. De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats in een kerkdienst op zondag of in een
bijzondere kerkdienst op een andere dag.
4. Wanneer een belijdend lid van de gemeente met een dooplid of met iemand uit een
andere kerkgemeenschap in het huwelijk treedt, kan hun verbintenis kerkelijk
worden bevestigd, mits de kerkenraad voldoende waarborgen aanwezig acht voor
een christelijk huwelijk en gezinsleven.
5. In geval van echtscheiding blijft de kerkenraad bevoegd tot een eigen oordeel over de
kerkelijke consequenties daarvan met inachtneming van de generale regelingen.
Toelichting C11
1. Er is gelet op de maatschappelijke en kerkelijke context behoefte om in de nieuwe KO
duidelijk meer te zeggen dan de enkele oude bepaling volgens art. 70 KO1978 dat de
huwelijken kerkelijk bevestigd moeten worden met gebruikmaking van het daarvoor
bestemde formulier.
2.

C11.1 maakt front naar twee kanten: de kerkelijke aanvaarding van de
huwelijksverbintenis van man en vrouw als de enige vorm van een duurzaam
trouwverbond impliceert de afwijzing van het homohuwelijk en staat ook in contrast
met het duurzaam ongehuwd samenwonen.

3.

De kerkelijke huwelijksbevestiging is volgens C11.2 gerelateerd aan het burgerlijk
huwelijk tussen man en vrouw. Gelet op het burgerlijk toegestane huwelijk van twee
personen van gelijk geslacht is ook hier de toevoeging ‘tussen man en vrouw’
noodzakelijk. Ook al is het burgerlijk huwelijk tussen man en vrouw sterk genivelleerd,
de kerk sluit in haar huwelijksrecht daarbij aan zolang die aansluiting mogelijk is.

4.

De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats in een kerkdienst. Hoe meer gelegenheid
er is voor de gemeente om daarvan getuige te zijn, hoe beter het is. Vandaar dat C11.3
ook de zondagse kerkdienst noemt. Het gebruik van het huwelijksformulier volgt uit
C3.4.

5.

In C11.4 is de spanning aan de orde tussen enerzijds de regel van een huwelijk 'alleen
tussen belijdende leden' en anderzijds uiteenlopende situaties die vragen om een
uitzondering op die regel. C11.4 geeft voor die situaties het kerkordelijk
toetsingscriterium: de kerkenraad moet zich ervan overtuigen dat er voldoende
waarborgen zijn voor een christelijk huwelijk en gezinsleven. Het stellen van dit
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criterium beoogt een subjectieve afweging van een kerkelijke huwelijksaanvraag te
voorkomen.
6.

Met C11.5 tot slot komt ook de werkelijkheid van de echtscheiding in de KO. Het artikel
benadrukt de eigen oordeelsvorming van de kerkenraad over de consequenties hiervan.
De kerkenraad dient de generale regelingen te hanteren. Onder echtscheiding wordt hier
behalve de eigenlijke echtscheiding tevens de scheiding van tafel en bed en de
ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed verstaan.

C12 opvoeding en onderwijs
1. Ouders verplichten zich bij de doop om hun kinderen op te voeden in een leven met
God en in de kennis van zijn Woord.
2. De kerkenraad bevordert dat de ouders voor hun kinderen zoveel mogelijk gebruik
maken van onderwijs dat overeenkomt met de leer van de Schriften.
3. De kerk onderhoudt goede contacten met scholen die door de jeugd van de kerk
bezocht worden, met name die met een gereformeerde of christelijke identiteit.
Toelichting C12
1. C12.1 en C12.2 staan in lijn met art. 57 KO1978.
2.

C12.3 benadrukt het belang van een goed contact tussen kerk en scholen. Uiteraard is dit
afhankelijk van de inzet en bereidheid daartoe aan twee kanten. Er is hier algemeen
geformuleerd ‘de kerk’ en niet ‘de kerkenraad’ om diverse vormen van contact open te
laten. Zo kennen bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken een synodaal
deputaatschap ‘Kerkjeugd en onderwijs’.

C13 vorming en toerusting
1. De gemeenteleden zetten zich persoonlijk en gezamenlijk in om te groeien in kennis
van God en inzicht in de Schriften.
2. De kerkenraad schept voorzieningen waardoor de gemeenteleden permanente
toerusting kunnen ontvangen voor het leven met de Here en de dienst in zijn
koninkrijk.
3. Bijzondere aandacht wordt in de toerusting gegeven aan denkwijzen en invloeden die
de zuiverheid van denken en de heiligheid van de levenswandel aantasten.
Toelichting C13
1. C13.1 en C13.2 zijn nieuw in de KO. Zij benadrukken het grote belang van vorming en
toerusting in de gemeente. Hierbij staan evenals in de volgende artikelen de
gemeenteleden en hun roeping voorop en volgt pas daarna de taak van de kerkenraad.
De handelende personen in de toerusting zijn de kerkleden zelf. De kerkenraad
stimuleert en faciliteert, maar voert – behalve in de verkondiging in kerkdiensten - niet
de directie van het toerustingswerk.
2.

C13.3 is de opvolger van het oude art. 55 KO1978.

C14 onderlinge gemeenschap
1. De gemeenteleden zien als leden van het lichaam van Christus in liefde en
betrokkenheid naar elkaar om en bevorderen elkaars heil en welzijn in woord en
daad.
2. De kerkenraad stimuleert de vele diensten en gaven die in de gemeente van Christus
beschikbaar zijn tot groei van het geloof en tot onderlinge opbouw.
3. De kerkenraad treft voorzieningen voor bijzondere situaties, zoals die van varenden,
militairen, asielzoekers, mensen met een bijzondere handicap en leden die voor een
beperkte tijd in het buitenland verblijven.
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Toelichting C14
1. C14 kent geen pendant in de KO1978. Het benadrukt het priesterschap van de gelovigen:
er wordt niet alleen op hen toegezien door de opzieners (hoofdstuk B) maar zij zien ook
naar elkaar om in liefde en betrokkenheid (hoofdstuk C). De kerkenraad stimuleert dat.
2.

C14.3 benoemt een aantal categorieën die in dezen bijzondere aandacht behoeven van
kerkenraad en gemeente.

C15 de missionaire roeping
1. De kerk is overeenkomstig haar roeping in de wereld present met de boodschap van
het heil in Christus als een evangelie dat bestemd is voor mensen uit alle volken en
culturen.
2. De gemeenteleden en de ambtsdragers zoeken met de verkondiging van het evangelie
in woord en daad allen die van God vervreemd zijn, een andere religie aanhangen of
tot geen religie of kerk behoren.
3. De evangelieverkondiging is er op gericht de naaste te brengen tot een leven met God
en in de gemeenschap van de kerk.
4. Wie van buiten de gemeente komend naar het evangelie willen horen, worden
gastvrij in haar midden ontvangen.
5. De kerkenraad en de werkers in de kerk houden zich bij het missionaire werk aan de
kerkorde en de kerkelijke regelingen en besluiten.
6. Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de wereld mee te werken aan de
verkondiging van het evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking met in
de regio reeds aanwezige kerken. De inrichting van het werk en de positie van de
werkers worden voor de Nederlandse zijde daarvan geregeld in de generale
regelingen.
Toelichting C15
1. In C15 zijn elementen uit art. 24-26 KO1978 verwerkt. Daarbij is de missionaire taak in
eigen plaats en land voorop gezet; de evangelieverkondiging elders in de wereld komt
daarna.
2.

C15 geeft de missionaire roeping van de kerk een duidelijke plaats in de KO. Het artikel
wil aansluiten bij de hedendaagse inzichten omtrent een gastvrije gemeente, de
evangelieverkondiging dichtbij en ver weg, de verbinding tussen woord en daad, etc.

3.

C15.2 geeft zowel gemeenteleden als ambtsdragers een plaats. Op die wijze wordt een
verkeerde dilemmatiek (‘is evangelisatie een taak van de kerkleden of van de
kerkenraad?’) overwonnen. De geadresseerden van de boodschap worden explicieter in
verschillende categorieën genoemd.

4.

C15.3 laat aan het toetreden tot de gemeenschap van de kerk het leven met God als
voorliggend doel voorafgaan. Het tweede is direct met het eerste verbonden.

5.

C15.5 beoogt richting te geven in allerlei vragen die opkomen bij met name missionaire
gemeentestichting. Het verhindert dat die tot ‘free enterprise’ wordt. Maar het zet de
kerken tegelijk voor de taak in haar regelgeving altijd ook met de missionaire situatie
rekening te houden.

6.

De organisatorische kant van het zendingswerk, e.d. komt ter sprake bij E8.

7.

In C15.6 wordt o.m. voorkomen dat Nederlandse kerken allerlei buitenlandwerk
organiseren zonder rekening te houden met aanwezige kerken en hun bevoegdheden in
het land waar het werk wordt gedaan. De tekst gaat uit van oecumenische assistentie en
partnerschap.

57

Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk D – De kerkelijke tucht
D1 karakter en reikwijdte
1. In de kerken is aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de
sacramenten de kerkelijke tucht verbonden.
2. Zij is gericht op de eer van God, het behoud van de zondaar en de heiligheid van de
gemeente.
3. De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.
4. De kerkelijke tucht gaat over ergerlijke zonden in leer en leven van ieder die tot de
gemeente behoort.
Toelichting D1
1. D1.1 bepaalt de plaats van de kerkelijke tucht en sluit aan bij de belijdenis. De kerkelijke
tucht is gekoppeld aan de prediking en de bediening van de sacramenten en is zo het
derde kenmerk van de kerk volgens art. 29 NGB.
2.

D1.2 formuleert de doelstelling van de kerkelijke tucht en sluit daarin nauw aan bij art.
72 KO1978. Wanneer de tucht alleen het behoud van de zondaar tot doel zou hebben,
werd de beoefening daarvan onzeker. Want tuchtmaatregelen vallen bij de betrokkene
vaak verkeerd: hun effect is dan tegengesteld aan wat je ervan hoopte. Dat motiveert niet
om ermee door te gaan. Dus is het belangrijk om te weten dat ook de gemeente ermee
gediend is. Tucht is een signaal naar allen, om het woord van God serieus te blijven
nemen. Misschien dat de tucht de betrokken zondaar niet zal redden; maar het zal veel
andere zondaren in de gemeente wel behouden! Voorop staat de eer van God. Dat is meer
dan een obligate vermelding; het brengt in rekening dat zonde binnen de kerk schade
doet aan de goede naam van de Heer van de kerk. Door middel van de tucht geeft de kerk
genoegdoening aan God. ‘Wees heilig, want ik ben heilig’, aldus 1 Petrus 1: 16 met
verwijzing naar het Oude Testament.

3.

D1.3 benadrukt het karakter van de kerkelijke tucht: het gaat om een kerkelijke
discipline met een geestelijk karakter. In het oude art. LXXI DKO werd de eigen plaats
van de “christelijke straf” verdedigd naast die van de “straf der overheid”. Waar de
laatste zich met name richt op vergelding, wil de eerste de zondaar terugvoeren naar de
verzoening.
Iemand die zijn straf voor de overheid heeft uitgezeten, is daarmee nog niet gevrijwaard
van kerkelijk vermaan. En andersom: iemand die door de kerkelijke tucht tot bezinning
is gebracht, kan zich daarop niet beroepen om bestraffing door de overheid te kunnen
ontgaan.
In de KO1978 is deze notie uit de tekst weggelaten. Toch blijkt – bijvoorbeeld bij
zedenzaken – dat het goed is om dit onderscheid in acht te blijven nemen.
Daar zit ook nog een ander aspect aan richting kerkenraad en gemeente: gedraag u niet
als amateur-rechercheurs, maar als broeders in Christus, oprecht begaan met de redding
van de zondaar.

4.

D1.4 tenslotte wijst de doelgroep aan: de kerkelijke tucht raakt ieder kerklid.
De ‘tucht over ambtsdragers’ is niet opgenomen in hoofdstuk D over de kerkelijke tucht,
maar heeft een plaats gekregen in hoofdstuk B. Zie B21 en B27.
Plaatsing in het hoofdstuk over de tucht heeft als nadeel dat er vermenging kan ontstaan
met de eigenlijke tuchtoefening over zondaars als middel tot bekering. Schorsing en
afzetting van ambtsdragers zijn echter niet in de eerste plaats bedoeld om iemand tot
bekering te brengen, maar om de gemeente te beschermen tegen onbetrouwbare leiders.
De vraag of iemand deel heeft aan het heil in Christus is een andere vraag dan of iemand
voldoende betrouwbaar is om de gemeente als ambtsdrager voor te gaan.
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Plaatsing in hoofdstuk B heeft bovendien als voordeel dat wat de predikant betreft
schorsing en afzetting kunnen worden afgegrensd tegen losmaking en ontheffing.
D2 onderling vermaan
1. De leden van de gemeente zijn van Godswege verplicht elkaar te steunen in de strijd
tegen de zonde. Zij vermanen elkaar liefdevol naar de regel die Christus in Matteüs 18
heeft gegeven.
2. Wanneer het onderling vermaan tot bekering en verzoening leidt, wordt geen
mededeling aan de kerkenraad gedaan.
3. Leidt het vermaan niet tot bekering, dan wordt de kerkenraad ingelicht.
Toelichting D2
1. D2 sluit enerzijds aan bij artt. 73 + 74 KO1978 en de verwijzing aldaar naar Matteüs 18.
Het onderling vermaan is de basis voor de christelijke tuchtoefening in de gemeente.
2.

D2 maakt anderzijds in afwijking van de KO1978 geen onderscheid tussen ‘geheime’
zonden en ‘openbare’ zonden. Uit de tekst van art. 73 en 74 KO1978 lijkt te volgen dat
de regel van Matteüs 18 alleen zou gelden voor de beperkte categorie van geheime
zonden en dat bij openbare zonden de onderlinge vermaning niet van toepassing zou
zijn. Dat is echter onjuist en wordt in D2 ondervangen doordat Matteüs 18 van
algemene toepassing is.

3.

Intussen betekent dat niet dat elke gradatie van zonden is komen te vervallen. Er is
sprake van een glijdende schaal, niet van een scherpe theoretische indeling. Er is
verschil tussen miserabel en censurabel gedrag. En bij censurabel gedrag is er verschil
tussen zonde en ernstige zonde. De ‘openbare’ aanstoot die een zonde geeft, kan een
factor zijn naast andere factoren die van invloed zijn op de ernst van de zonde.

D3 middelen van kerkelijke tucht
1. De kerkenraad gebruikt als middelen van kerkelijke tucht:
a. het ambtelijk vermaan;
b. de ontzegging van de toegang tot het avondmaal;
c. de inschakeling van voorbede en vermaan door de gemeente.
2. Als laatste redmiddel kan de kerkenraad overgaan tot buitensluiting uit de gemeente.
Toelichting D3
1. De opsomming van de verschillende middelen van tucht in D3.1, die in de KO1978
ontbreekt, wil voorkomen dat tucht wordt beleefd als een automaat, die niet meer is te
stuiten wanneer eenmaal de eerste stap is gezet. Door vooraf een palet aan middelen te
tonen, ieder met zijn eigen aard en voorwaarden, wordt de kerkenraad gestimuleerd tot
het voeren van een bewust beleid, liever dan het noodgedwongen zetten van de
volgende stap.
3.

Uiteraard is de volgorde van de middelen niet willekeurig. Er is sprake van een opbouw,
waarbij het ambtelijk vermaan de basis vormt en de inschakeling van de gemeente het
maximum.

4.

De buitensluiting wordt afzonderlijk in D3.2 genoemd, omdat deze een ander karakter
heeft. Het is niet, zoals bij de andere middelen, een aanpak die een tijdlang kan worden
volgehouden. Het gaat om een eenmalig gebeuren als ultimum remedium. De keerzijde
is dat het bij uitblijven van positief effect ook het einde vormt van de tucht, omdat de
relatie met de zondaar wordt verbroken.
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5.

Wij maken onderscheid tussen ‘ontzegging van de toegang tot het avondmaal’ als
tuchtmiddel en (eenvoudige) ‘afhouding’ van het avondmaal als ordemaatregel. Zie
verder de toelichting bij D6.

D4 wijze van optreden
1. Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist.
De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
2. De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van
tuchtoefening.
Toelichting D4
1. Het behoeft nauwelijks betoog dat toepassing van de kerkelijke tucht naar alle kanten
zorgvuldig dient te gebeuren. Om iemand vast te houden, moet je niet afstotend
opereren. Bovendien is het zaak, juist ook in het kader van de kerkelijke tucht, iemands
naam niet nodeloos te beschadigen. Niemand dient lichtvaardig en onverhoord te
worden veroordeeld. Het negende gebod is hier volop in geding.
2.

Het voorgaande klemt temeer nu de kerkenraad in de tuchtoefening bij voorbaat een
sterkere positie heeft dan de betrokken zondaar. Wanneer deze zich bovendien
afwerend opstelt, kan de kerkenraad relatief snel in de verleiding komen om hem of haar
stevig aan te pakken. D4.1 waarschuwt de kerkenraad om elementaire eisen van
zorgvuldigheid niet uit het oog te verliezen. Dat is in overeenstemming met Matteüs
18:16: de getuigen moeten waarborgen dat er geen lichtvaardige veroordeling
plaatsvindt.

3.

Tegelijk is het niet de bedoeling dat iemand zijn mogelijkheid tot verantwoording of de
verantwoording zelf aangrijpt om de tucht procedureel te ondermijnen. Er is
‘gelegenheid’ voor verantwoording. Dat schept een zeker recht, maar het legt het
initiatief om aan dat recht invulling te geven bij de betrokkene. De kerkenraad geeft
gelegenheid en is verplicht om te luisteren wanneer de betrokkene van deze
gelegenheid gebruik maakt. Maar als deze dat niet doet of eindeloos de zaak traineert, is
de gelegenheid op enig moment voorbij.

4.

D4.2 is van belang in een tijdperk van snelle media met een groot bereik versus
privacyrechten van het individu. Er moet nagedacht worden over communicatie rond
tuchtoefening. In zijn algemeenheid en in concreto. De verantwoordelijkheid hiervoor
ligt primair bij de kerkenraad. De kerkenraad beslist of er communicatie is en zo ja,
welke communicatie dat is. Daarbij houdt de kerkenraad rekening met de
gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. Daarmee maakt de betrokkene niet de
dienst uit. In de kerk gelden de kerkelijke normen en daaraan is ook de betrokkene
krachtens zijn lidmaatschap gehouden. De kerkenraad dient echter ook rekening te
houden met de gemeente, hetzij om voor betrokkene te kunnen bidden, hetzij om
verkeerde geruchtvorming tegen te gaan, hetzij om betrokkene aan te spreken, etc. Het
gaat hier dus om de realisering van een evenwichtig beleid.

D5 ambtelijk vermaan
1. De kerkenraad gaat over tot ambtelijk vermaan wanneer hij wordt ingelicht over een
zonde waarin iemand ontoegankelijk is gebleken voor het onderling vermaan of over
een zonde van ernstige aard waarvan iemand zich niet bekeert.
2. In het vermaan confronteren de ambtsdragers de zondaar met het Woord van God en
trachten zij hem in regelmatig bezoek en gesprek liefdevol tot berouw en bekering te
brengen.
3. Wanneer de zondaar tot bekering komt en er voldoende tekenen van berouw zijn,
aanvaardt de kerkenraad zijn schuldbelijdenis. De kerkenraad beoordeelt of aan de
gemeente mededeling van de verzoening moet worden gedaan.
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Toelichting D5
1. D5.1 staat in de lijn van artt. 75 + 77 KO1978. Er is sprake van twee categorieën waarin
het ambtelijk vermaan aan de orde komt:
a. en geval van zonde waarin het onderling vermaan naar Matteüs 18 stokt;
b. een geval van ernstige zonde waarvan iemand zich niet bekeert.
Eerstgenoemde situatie sluit aan op het onderling vermaan waarvan sprake is in D2. De
zonde kan echter ook zo ernstig van aard zijn dat de kerkenraad er vanaf het begin
duidelijk front tegen moet maken. Dan wacht hij niet op broederlijke gesprekken en de
uitkomst daarvan, maar gaat direct zelf over tot ambtelijk vermaan.
2.

De mededeling volgens D5.3 staat in de lijn van D4.2 en de daarbij gegeven toelichting.
Het ligt in de rede dat in geval van schuldbelijdenis nauw overleg plaats vindt met de
betrokkene over aard, inhoud en wijze van mededeling.

D6 ontzegging en afhouding van het avondmaal
1. Wanneer iemand het vermaan van de ambtsdragers verwerpt of zich schuldig maakt
aan een ernstige zonde die de gemeente dreigt te besmetten, ontzegt de kerkenraad
hem de toegang tot het avondmaal van de Here zolang er geen bekering volgt.
2. De ontzegging van het avondmaal brengt de opschorting met zich mee van het recht
om een kind te laten dopen, huwelijksbevestiging te ontvangen en aan de verkiezing
van ambtsdragers deel te nemen.
3. De kerkenraad kan iemand in een bijzonder geval van het avondmaal afhouden,
wanneer er een sterk vermoeden van ernstige zonde bestaat, maar nog nader
onderzoek moet plaatsvinden.
Toelichting D6
1. In D5.1 leidt de ernst van een zonde tot de inzet van het ambtelijk vermaan. In D6.1
wordt het ambtelijk vermaan verworpen of dreigt een ernstige zonde de gemeente te
besmetten en is in die intensivering de redengeving gelegen om over te gaan tot
ontzegging van de toegang tot het avondmaal. Het gaat hier om zgn. ‘stille censuur’, de
gemeente wordt niet over de ontzegging geïnformeerd.
2.

D6.3 betreft, wat wel genoemd wordt, de ’eenvoudige afhouding’ (simplex abstentio).
Eenvoudig heeft hier de betekenis van enkelvoudig of eenmalig. Deze mogelijkheid staat
niet in de KO1978, maar wordt vanouds wel met regelmaat in de praktijk toegepast.
Deze afhouding heeft geen tuchtkarakter, maar is een ordemaatregel tot bescherming
van de betrokkene en tot bewaring van de heiligheid van de tafel. Hoewel het hier naar
zijn aard om een tijdelijke maatregel gaat, kan die soms toch eenmaal of meermalen
moeten worden herhaald. De kerkenraad zal dat per avondmaalsviering opnieuw
moeten overwegen.

3.

Het begrip ‘afhouding’ wordt tot nu toe in de praktijk zowel gebruikt voor de
tuchtmaatregel van ontzegging van de toegang tot het avondmaal als voor de
ordemaatregel van de (eenvoudige) afhouding. Dit brengt mee dat in het tweede geval
telkens moet worden uitgelegd dat het niet om een tuchtmaatregel gaat. Om dit
onderscheid beter tot uitdrukking te brengen hanteren wij enerzijds het begrip
‘ontzegging van de toegang’ of kortweg ‘ontzegging’ voor de tuchtmaatregel van D6.1 en
anderzijds ‘afhouding’ voor de ordemaatregel van D6.3. Het is zaak dat de kerkenraden
ook consequent in deze lijn gaan communiceren.

4.

De afhouding van D6.3 moet niet dienen als een soort escape voor de ontzegging van
D6.1. Er kan bij de kerkenraad een zekere neiging bestaan om de ontzegging van D6.1 te
ontlopen en maar de ‘mildere’ afhouding te hanteren. Dit is geen zuiver gebruik van de
afhouding. De afhouding is bedoeld voor een tijdelijke situatie waarin de zaken nog niet

vast staan en de kerkenraad nog niet tot een oordeel heeft kunnen komen. De
kerkenraad moet echter wel tot een oordeel komen en de zaken niet voor zich uit
schuiven.
5.

D6.2 is tot dusver een ongeschreven regel. Omdat het hier om aantasting van wezenlijke
kerkelijke rechten gaat, is nu gekozen voor een expliciete vermelding. D6.2 is alleen
verbonden aan de tuchtmaatregel van ontzegging volgens D61, niet aan de
ordemaatregel van afhouding van D6.3. Ook daarin komt het verschillend karakter van
beide tot uitdrukking. Omgekeerd: als een kerkenraad meent dat betrokkene geen kind
kan ten doop houden, dan kan het niet zo zijn dat die kerkenraad zich op dat moment
nog bedient van D6.3 in plaats van D6.1.

D7 vermaan en tucht over doopleden
1. Wanneer iemand als kind is gedoopt, maar als volwassene niet komt tot openbare
belijdenis van geloof, blijven de gemeenteleden en de ambtsdragers hem daartoe
vermanen en stimuleren.
2. Wanneer een volwassen dooplid zich in woord en daad afkerig toont van de dienst
van God, roepen de ambtsdragers hem op tot bekering.
3. Wanneer er sprake is van berouw en bekering, vindt de verzoening plaats in de weg
van openbare geloofsbelijdenis.
Toelichting D7
1. De oude DKO had geen afzonderlijk artikel over tucht ten opzichte van doopleden. In de
KO1978 zijn de kerkelijke bepalingen, die al sinds 40 jaar werden toegepast, verwerkt
tot een nieuw art. 82 KO1978. Wij gaan nu in die lijn weer een stap verder, door
vermaan en tucht over doopleden te integreren in het geheel. De doopleden komen
daarom aan de orde na D6 over de ontzegging van het avondmaal, omdat ontzegging bij
doopleden niet van toepassing is.
2.

In D7.1 is bewust gekozen voor een positieve insteek: het nalaten van openbare
geloofsbelijdenis is geen reden om iemand buiten de gemeente te plaatsen, maar wel om
hem te stimuleren alsnog zijn plaats in te nemen. Hetzelfde geldt voor D7.3: wanneer een
dooplid zich bekeert van een zonde die reden gaf tot bijzonder vermaan, moet hij niet
terugkeren naar de winterslaap van het dooplidmaatschap, maar wakker blijven door
openbare geloofsbelijdenis.

3.

Wanneer een dooplid tegen alle vermaning in de zonde blijft zoeken, wordt hij gelijk
behandeld als een belijdend lid: D8 tot D10 zijn dan eveneens op hem van toepassing.

D8 voorbede en vermaan door de gemeente
1. Wanneer een belijdend lid of dooplid ondanks het vermaan hardnekkig in zijn zonde
blijft volharden, gaat de kerkenraad over tot publieke tuchtoefening door
bekendmaking aan de gemeente. Hiervoor is de instemming van de classis vereist.
2. Bij deze mededeling worden de zondaar en zijn verharding aan de gemeente bekend
gemaakt met de oproep om voor hem te bidden en hem aan te sporen tot bekering.
3. De kerkenraad kan zijn oproep aan de gemeente herhalen zo vaak als hij dit nodig en
vruchtbaar oordeelt.
4. Wanneer de zondaar tot bekering komt, deelt de kerkenraad de verzoening in een
kerkdienst op passende wijze aan de gemeente mee.
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Toelichting D8
1. Bij de ‘publieke censuur’, de mededeling aan de gemeente, is vervallen de afkondigingzonder-naam uit art. 77 KO1978. Dat betekent niet dat deze nu verboden is; wel dat ze
niet langer in de KO wordt voorgeschreven als afkondiging die plaats moet vinden vóór
de naam van de zondaar aan de gemeente wordt bekendgemaakt. Vooral in kleine,
overzichtelijke gemeentes werkt de afkondiging- zonder-naam immers als een raadsel:
men gaat vermoeden om wie het gaat, raadt soms verkeerd (met vervelende gevolgen
voor die ander), soms ook goed. In het laatste geval staat de afkondiging vrijwel gelijk
aan een afkondiging met naam, echter zonder het toezicht van de classis. Bovendien
brengt het de gemeente in verlegenheid: we (denken te) weten wie de zondaar is, maar
mogen hem er niet op aanspreken, want officieel weten we van niets.
2.

In plaats van de afkondiging-zonder-naam is nu de mogelijkheid opgenomen om de
afkondiging-met-naam te herhalen: art. D8.3.

D9 buitensluiting
1. Wanneer een zondaar zich blijvend goddeloos en onbekeerlijk toont, gaat de kerkenraad
over tot buitensluiting uit de gemeente.
2. Voor de buitensluiting zijn de goedkeuring van de classis en de instemming van de
gemeente vereist.
3. Voor het vragen van de instemming van de gemeente en het voltrekken van de
buitensluiting worden de door de synode vastgestelde formuleringen gebruikt.
Toelichting D9
1. Volgens art. 77 KO1978 is de instemming van de classis nodig voor de afkondiging
waarbij de naam van de zondaar wordt genoemd. Omdat dit meteen de laatste keer is
dat de classis zich erover kan buigen, is de praktijk dat de classis de zaak bespreekt alsof
inderdaad de laatste fase is ingegaan. De classis geeft daarom pas haar instemming,
wanneer zij ervan overtuigd is dat alle middelen van tucht zijn toegepast, maar zonder
resultaat. M.a.w.: de classis beoordeelt de vraag van de kerkenraad om instemming met
deze afkondiging als een verzoek om tot buitensluiting te mogen overgaan. Dat heeft tot
gevolg dat de bedoelde inschakeling van de gemeente pas in het allerlaatste stadium
plaatsvindt, wanneer deze nauwelijks meer effect kan sorteren.
2.

Om dit ongewenste effect te vermijden wordt volgens de nieuwe KO de classis tweemaal
geraadpleegd. De eerste maal krachtens D8.1 gaat het (enkel) over de vraag of de
gemeente kan worden ingeschakeld. Dat kan dus al in een eerder stadium zijn dan tot
dusver veelal praktijk is.

3.

Mocht buitensluiting in een later stadium alsnog nodig zijn, dan komt de classis opnieuw
in beeld krachtens D9.2.

4.

Bij de instemming van de gemeente gaat het om approbatie. D9.3 verwijst naar de
voorgeschreven formuleringen.

D10 terugkeer
1. Wanneer iemand die als belijdend lid of als dooplid is buitengesloten, met berouw tot
God en tot de gemeente terugkeert, zal hij in de weg van openbare schuldbelijdenis
weer in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen. Hiervoor is de instemming
van de gemeente vereist.
2. Bij de schuldbelijdenis en de verzoening met de gemeente wordt het vastgestelde
formulier gebruikt.
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Toelichting D10
1. D10 is de opvolger van art. 78 KO1978. Het daarin vermelde voorschrift over een
‘wachttijd’ van drie zondagen kan vervallen. Het is evident dat het hier moet gaan om
een weloverwogen terugkeer.
2.

D10.1 ziet zowel op de terugkeer van een belijdend lid als dooplid. Dit laatste is nu
expliciet in de KO vermeld.

D11 tolerantie
1. Wanneer een lid van de gemeente op een bepaald punt afwijkt van de gezonde
bijbelse leer, kan hij met zijn opinie worden verdragen onder de volgende
voorwaarden:
a. hij is bereid om zich te verantwoorden tegenover de Heilige Schrift en zich
daaruit te laten onderwijzen;
b. hij voert geen actieve propaganda voor zijn opvattingen;
c. hij stelt geen daden die ingaan tegen de aanwijzingen van de kerkenraad.
Toelichting D11
1. Dit artikel vormt een bewerking van een oude synode-uitspraak (Acta GS 's Gravenhage
1914 art. 138) over "tolerantie jegens broeders die te goeder trouw in enig stuk van de
leer dwalen". De synode sprak toen uit "dat onze gereformeerde kerken steeds hebben
geoordeeld, dat naar het voorbeeld van de apostolische kerk" een dergelijke tolerantie
onder voorwaarden mogelijk moet zijn. Als het dus om een blijvend principe gaat, heeft
het nut om dat kerkordelijk vast te leggen.
2.

Dit heeft te meer nut omdat kerkelijke tucht zich naar de letter van confessie en
kerkorde wel richt op "leer en leven", maar in de praktijk vaak gaat over het leven.
Leertucht wordt vrijwel uitsluitend toegepast op ambtsdragers, en dan alleen in deze zin
dat ze hun ambt niet langer mogen uitoefenen; tuchtoefening in eigenlijke zin is er ook
voor hen meest niet bij. Doordat D11 deze tolerantie niet slechts onderbouwt maar ook
begrenst, geeft het handvatten voor daadwerkelijke tuchtoefening, waar dat
noodzakelijk is, ook bij dwaling in de leer.

3.

Het criterium van de GS ‘s-Gravenhage 1914 dat de dwaling "niet enig fundamenteel stuk
van de waarheid" mag raken, is niet overgenomen. Het zou slechts leiden tot een
onvruchtbare discussie over wat wel of niet fundamenteel geacht moet worden.
Bovendien kan er ook rond 'fundamentele' leerstukken tolerantie zijn: wanneer iemand
bijvoorbeeld uit onkunde vreemde uitspraken doet over de leer van de uitverkiezing, is
dat wel reden voor broederlijk onderwijs vanuit de Schrift, maar nog geen reden voor
een kerkenraadsbesluit om hem ambtelijk te vermanen.

4.

Bij actieve propaganda gaat het echter niet meer om onkunde. Wanneer iemand
welbewust de leer van de waarheid tegenspreekt of bestrijdt, mag de kerkenraad hem
binnen de gemeente niet ongemoeid laten. Hem wordt niet de mond gesnoerd, maar met
de ambtelijke maatregelen wordt hem wel te verstaan gegeven dat hij de eenheid van
het geloof opbreekt, en daarmee het oordeel van God over zich afroept (1 Kor. 3 : 17).

5.

Leer en leven zijn wel te onderscheiden, maar zijn tegelijkertijd aan elkaar verbonden.
De opvattingen die iemand koestert, kunnen consequenties hebben voor zijn doen en
laten. De kerkelijke tolerantie zal dan niemand dwingen om tegen zijn geweten in te
handelen. Wel mag worden gevraagd dat hij van zijn kant ook verdraagzaamheid toont:
hij mag niet met een beroep op zijn eigen geweten daden stellen die hij ook achterwege
had kunnen laten en waarvan de kerkenraad hem ook had gezegd dat hij ze achterwege
moest laten. Actieve ongehoorzaamheid hoeft niet te worden getolereerd.
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6.

De GS ‘s-Gravenhage 1914 sprak verder uit "dat zulke broeders, zolang ze in dat
gevoelen volharden, in geen geval voor enig ambt in de kerk verkiesbaar zijn". In de KO
is dat al voldoende vastgelegd door het bindingsformulier dat ambtsdragers moeten
ondertekenen als bewijs van hun instemming met de gereformeerde belijdenis.

D12 onttrekking metterdaad
1. Wanneer iemand lange tijd elk contact met de ouderlingen onmogelijk maakt,
verklaart de kerkenraad zijn lidmaatschap van de gemeente voor beëindigd, na
goedkeuring van de classis en met instemming van de gemeente.
2. Wanneer blijkt dat iemand zich metterdaad maar zonder kennisgeving heeft
aangesloten bij een andere kerkelijke gemeenschap, spreken de ambtsdragers hem
daar op aan. Wanneer hij volhardt in zijn ontrouw aan de gemeente, verklaart de
kerkenraad na goedkeuring van de classis zijn lidmaatschap van de gemeente voor
beëindigd.
Toelichting D12
1. Wanneer iemand zich gedraagt alsof hij geen lid meer is van de gemeente, maar niet met
zoveel woorden wil bevestigen dat hij zich heeft onttrokken, staat de kerk niet
machteloos. Wel mag de vraag worden gesteld of de gebruikelijke middelen van tucht in
dit geval toegepast kunnen worden: vermaan wordt onmogelijk gemaakt, afhouding van
het avondmaal maakt praktisch geen verschil. Wat overblijft is de bekendmaking aan de
gemeente, onder goedkeuring van de classis.
2.

Het oordeel van onttrekking metterdaad volgens D12.1 is voorzichtiger van aard dan dat
van buitensluiting volgens D9. Buitensluiting is een verklaring dat de zondaar zich
buiten Gods koninkrijk heeft geplaatst. Bij onttrekking metterdaad gaat het om de
mededeling dat betrokkene niet langer deel uitmaakt van de gemeente. Vanwege het
ontbreken van contact onthoudt de kerk zich van een scherper oordeel.

3.

Ook in de situatie van D12.2 past een voorzichtiger oordeel. Toch gaat het wel om
ontrouw, die ook als zodanig benoemd moet worden. De gemeenschap met de kerk
wordt immers opgebroken en dat zonder overleg. De ambtsdragers zullen natuurlijk
doorvragen naar de redengeving, maar bij volharing ook tot ambtelijk vermaan
overgaan. Tot slot rest niets anders dan bekendmaking aan de gemeente dat betrokkene
niet meer tot haar behoort.
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Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk E - Kerkelijk samenleven
E1 kerkelijke relaties
1. De kerken geven gehoor aan de roeping tot kerkelijke gemeenschap met alle heiligen
in de eenheid van het ware geloof.
2. De kerken onderhouden het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland en
leven daarin samen op basis van overeenstemming in leer, eredienst en kerkregering.
3. In contacten en relaties met andere christelijke kerken in Nederland streven de
kerken op grond van Gods Woord naar kerkelijke eenheid en komen zij op voor de
gezonde leer.
4. In contacten en relaties met christelijke kerken buiten Nederland geven de kerken
gestalte aan het universele karakter van de kerk, gericht op wederzijdse ontmoeting,
bemoediging en hulp.
Toelichting E1
1. Hoofdstuk E is de opvolger van het oude hoofdstuk II KO1978 over ‘de vergaderingen’.
Behoudens art. 47 KO1978 over de ‘buitenlandse kerken’ is de blik van de KO1978 in
hoofdstuk II geheel gericht op het eigen kerkverband. In de nieuwe KO is het perspectief
breder getrokken en richt hoofdstuk E zich op de kerkelijke relaties in verschillende
gradaties. Hierin weerspiegelt zich de ontwikkeling van een toegenomen oecumenisch
bewustzijn.
2.

E1.1 stelt de roeping tot kerkelijke gemeenschap met alle heiligen voorop.

3.

De kerkelijke relaties worden vervolgens in steeds wijdere cirkels benoemd:
a. primair is er het eigen kerkverband (E1.2). Dit wordt verder uitgewerkt in E2-E8;
b. vervolgens de ‘kerkelijke eenheid’ met andere christelijke kerken in Nederland
(E1.3). Dit wordt verder uitgewerkt in E9;
c. ten slotte de ‘kerkelijke betrekkingen met buitenlandse kerken’ (E1.4). Dit wordt
verder uitgewerkt in E10.

E2
1.
2.
3.

kerkelijke vergaderingen
De kerkelijke vergaderingen zijn de kerkenraad, de classis en de synode.
Zij behandelen alleen kerkelijke zaken en doen dat op geestelijke wijze.
De kerkelijke vergaderingen stellen een regeling vast voor de uitoefening van hun
werkzaamheden en de vervulling van hun taken.

Toelichting E2
1. De kerkenraad wordt hier wel genoemd, maar verder niet besproken; dat is al gebeurd
in hoofdstuk B.
2.

De particuliere synode keert in de nieuwe kerkorde niet terug. Daarvoor zijn meerdere
redenen:
a. de plaats van de particuliere synode in het geheel van het kerkelijk leven is de
laatste decennia steeds meer gemarginaliseerd;
b. zonder particuliere synode kan de generale synode rechtstreeks vanuit de classes
worden samengesteld, waardoor de afstand tot de plaatselijke kerken wordt
verkleind;
c. de particuliere synode als appelinstantie blijkt vrijwel nooit te leiden tot
beëindiging van de appelweg, maar slechts een tussenstap te zijn naar appel op de
generale synode. Het wegnemen van de particuliere synode betekent dat
appelzaken per saldo eerder kunnen worden afgesloten;
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d.

e.

de meeste van de huidige taken van de particuliere synode, met name via de
“deputaten ad art. 49 KO” worden in de nieuwe opzet door landelijke deputaten
overgenomen;
taken die kerken uit de huidige PS-ressorten nog specifiek samen uitoefenen,
bijvoorbeeld op het gebied van het zendingswerk, kunnen een eigen vergadering
krijgen, met afgevaardigden die hiervoor speciaal zijn ingewerkt (zie E8).

3.

E2.2 bevat twee belangrijke kerkelijke principes in aansluiting op het eerste gedeelte
van art. 30 KO1978:
a. de kerkelijke vergaderingen behandelen alleen kerkelijke zaken. De historische spits
van deze regel is het afbakenen van kerkelijke aangelegenheden tegenover
overheidsbemoeienis. Dit sluit aan bij A4.1 over het eigen recht van de kerken.
Onder kerkelijke zaken vallen uiteraard geloofszaken, maar evenzeer zaken van
interne kerkelijke organisatie.
b. de kerkelijke vergaderingen behandelen deze zaken op geestelijke wijze. De KO1978
gebruikt hier voor de tweede maal de aanduiding kerkelijk: ‘op kerkelijke wijze’. Wij
prefereren hier ‘geestelijk’.

4.

E2.3 legt de basis voor verdere uitvoeringsregelingen. Een bepaling als art. 34 KO1978
over de preses is in meerdere opzichten gedateerd. Voorschriften voor de
vergaderwijze van de kerkelijke vergaderingen behoeven niet in de tekst van de KO zelf
te staan.

E3 meerdere vergaderingen
1. De kerken komen regelmatig in meerdere vergaderingen bijeen, regionaal in classes en
landelijk in de synode.
2. De ambtsdragers die naar een meerdere vergadering worden afgevaardigd, hebben
opdracht en bevoegdheid om in de zaken die wettig ter tafel komen te handelen en te
besluiten in gebondenheid aan de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en de
kerkorde.
3. De meerdere vergaderingen zijn bevoegd in de zaken:
a. die de kerkorde daarvoor aanwijst;
b. die in de mindere vergadering niet konden worden afgehandeld;
c. waarvan door de kerken binnen het ressort is afgesproken om ze gezamenlijk te
behartigen.
4. Na behandeling van hun agenda worden de meerdere vergaderingen gesloten en eindigt
het mandaat van de afgevaardigden.
5. De meerdere vergaderingen kunnen zich in hun arbeid laten bijstaan door deputaten, die
de besluitvorming voorbereiden en die met uitvoerende taken worden belast.
6. Elk deputaatschap ontvangt een instructie waarin zijn taken en bevoegdheden worden
geregeld.
Toelichting E3
1. E3 is een belangrijk artikel inzake de bevoegdheid c.a. van de meerdere
vergaderingen. Het geeft uitdrukking aan het presbyteriaal-synodaal karakter
van de KO.
2.

De meerdere vergaderingen zijn volgens E3.1 de classis en de synode. Doordat de
particuliere synode niet meer is, heet de generale synode kortweg ‘synode’.

3.

De geloofsbrief of ‘credentiebrief’ is in E3.2 niet langer kerkordelijk voorgeschreven.
De huidige praktijk wordt steeds meer ervaren als een papieren aangelegenheid en
verliest daardoor haar ‘geloofwaardigheid’. De afgevaardigden ontlenen in de nieuwe
KO direct aan de KO zelf de opdracht en bevoegdheid tot handelen en besluiten in de
meerdere vergaderingen.
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4.

Uiteraard dient ter vergadering wel de presentie van de afgevaardigde kerken te
worden vastgesteld. Mocht de afvaardiging naar een vergadering onordelijk verlopen,
dan kan de betreffende vergadering daar zelf passende maatregelen voor nemen.

5.

E3.2 geeft bovendien een duidelijke grens aan voor het mandaat van de
afgevaardigden: dit strekt zich uit tot zaken die wettig ter tafel komen. Daar dient de
kerkelijke vergadering zelf op toe te zien. Bij onverhoopte overschrijding kan, indien
nodig, hiertegen via een rechtsmiddel (zie hoofdstuk F) worden opgekomen.

6.

De formulering van E3.3 is anders dan de tweede helft van het huidige art. 30
KO1978. Daar ligt de nadruk op de route waarlangs een zaak ter meerdere
vergadering kan komen, dus een procedureel criterium. Door ons wordt echter
gekozen voor een begrenzing van de te behandelen zaken, dus een meer inhoudelijk
criterium.

7.

Eigenmachtige uitbreiding van de agenda van de meerdere vergadering wordt
voorkomen door de formulering van E3.3 sub c.: naast de sub a. en b. genoemde zaken
moet het gaan om zaken waarvan de kerken binnen het ressort hebben afgesproken
om deze gezamenlijk te behandelen. Bij twijfel dient de meerdere vergadering dat
terug te koppelen naar de kerken in het ressort.

8.

Het gereformeerd kerkrecht denkt vanouds in termen van meerdere vergaderingen.
De classis resp. synode komen in vergadering bijeen. Wanneer de agenda is
afgewerkt, wordt de vergadering gesloten en is zij voorbij. Op gezette tijden komt een
nieuwe vergadering bijeen. Hieraan ligt de opvatting ten grondslag dat de meerdere
vergaderingen geen permanente instituties moeten worden. Wij handhaven dit in
E3.4. Deze kerkelijke vergaderstructuur doet overigens niets af aan de juridische
kwalificatie van de classis resp. de gezamenlijke kerken als rechtspersonen volgens
de Nederlandse wet. Zie G3.

E4
1.
2.
3.

classis
Ten minste vier in eenzelfde regio gelegen kerken vormen een classis.
De classis komt ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen.
Uit elke kerk worden een predikant en een ouderling afgevaardigd. Waar een
predikant ontbreekt, neemt een ouderling zijn plaats in.
4. Predikanten die niet zijn afgevaardigd wonen de vergadering bij en hebben
adviserende stem.
5. In de classis ontmoeten de kerken elkaar voor onderlinge steun en advies bij het
plaatselijk kerkelijk leven en zien zij op elkaar toe.
6. De classis behandelt voor haar ressort de zaken als bedoeld in art. E3.3.
Toelichting E4
1. Door het verdwijnen van de particuliere synode is het eenvoudiger om classes samen
te stellen van voldoende omvang: er is niet langer een minimaal aantal classes nodig
om een particuliere synode in stand te kunnen houden. Daarom kan er nu in E4.1 een
minimum aantal kerken worden genoemd voor een classis. Alle huidige classes
voldoen daar overigens al aan.
2.

Vier keer per jaar volgens E4.2 in plaats van “minstens eenmaal in de drie maanden”
volgens art. 41 KO1978. Vanwege de zomerperiode zijn de classisvergaderingen
meestal niet gelijkmatig over het jaar verdeeld.

3.

Tegenover het laten vervallen van de PS streven wij naar een versterking van de
classis. Daarom is in E4.5 de classis gekarakteriseerd als:

a. een ontmoeting van de kerken;
b. voor onderlinge steun;
c. en voor advies.
Voorzover de classis momenteel lijdt onder een zeker stoffig, formeel imago, zouden
de kerken dat moeten aanpakken en van zich afschudden. De classis kan aan kracht
en betekenis winnen als de kerken echt belangrijke aspecten van hun gemeentelijk
leven willen uitwisselen en met elkaar delen. Ook al is de classis een kerkelijke
vergadering met een kerkelijke agenda en geen studievereniging, zij kan volgens E4.5
in samenhang met E3.3 sub c. relevante gemeenschappelijke zaken behandelen op
basis van afspraken door de kerken.
4.

In het licht hiervan staat ook de afvaardiging naar de classis. Volgens E4.4 wonen
predikanten die niet zijn afgevaardigd de vergadering bij en hebben aldaar
adviserende stem. Deze presentie en mogelijkheid tot inbreng verhogen de
betrokkenheid van de predikanten en bevorderen hopelijk ook de meningsvorming
ter classis. De vrijblijvendheid van art. 42 KO1978 functioneert in dit opzicht niet
goed: de ene predikant ziet het als een alibi om niet naar de classis te hoeven, de
andere predikant ervaart het als een barrière om wel te gaan. Beide blijven zij
vervolgens weg. Het is zaak alle beschikbare deskundigheid van de predikanten te
mobiliseren. Wanneer zij wegblijven, doen zij de classis en zich zelf tekort.

E5 coördinatie door de classis
1. De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige
kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of
krachtens de kerkorde worden opgedragen.
2. Indien een kerk geen eigen predikant heeft, benoemt de classis een predikant van
elders tot haar consulent.
3. Voor de instituering en voor de opheffing van een kerk is de goedkeuring van de
classis nodig.
4. Plaatsen waar geen kerk is worden door de classis aan de zorg van een naburige kerk
toevertrouwd.
Toelichting E5
1. Het gaat hier om een opsomming van reeds bekende bevoegdheden van de classis. Vgl.
art. 38, 39 en 43 KO1978.
E6 kerkvisitatie
1. Jaarlijks vindt namens de classis de kerkvisitatie plaats.
2. De visitatie is gericht op het adviseren, vermanen en aansporen van de ambtsdragers
met het oog op de vrede en de opbouw van de gemeente.
3. Voor de visitatie wijst de classis een college van visitatoren aan dat bestaat uit twee
predikanten en twee ouderlingen. Hun taken en werkwijze worden geregeld in een
visitatiereglement.
4. Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.
Toelichting E6
1. De kerkvisitatie berust op goede gronden. Ook hier geldt dat het imago vooral afhangt
van de werkelijke bereidheid tot openheid, gesprek en meningsvorming. Dat geldt
uiteraard aan twee kanten: bij visitatoren en bij de bezochte kerkenraad met diakenen.
2.

Wat de visitatoren betreft: art. 44 KO1978 spreekt over “enkele van haar ervarenste en
bekwaamste predikanten”. Omdat dit aantal niet wordt gelimiteerd, is het mogelijk dat
uiteindelijk alle actieve predikanten hiervoor worden ingeschakeld. De nieuwe redactie
van E6.3 wil terug naar een beperkte groep visitatoren, die ervaring kunnen opbouwen
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en hun bevindingen in de verschillende kerken onderling kunnen vergelijken. De
visitatie kan daardoor kwalitatief sterker worden.
3.

Bovendien opteren wij nadrukkelijk voor ouderlingen-visitatoren naast predikantenvisitatoren. Er zijn zeker gekwalificeerde ouderlingen voorhanden, die kunnen
bijdragen aan een verbreding en verdieping van de visitatiegesprekken.

4.

Visitatoren worden in de praktijk ook buiten de reguliere visitatie wel gevraagd om
hulp te verlenen. E6.4 legt dit nu kerkordelijk vast als wettige mogelijkheid, zodat er
geen discussie behoeft te bestaan over de bevoegdheid hiertoe.

E7 synode
1. De kerken komen eens in de twee jaar samen in een generale synode.
2. In buitengewone omstandigheden kan de synode vervroegd worden samengeroepen
door het moderamen van de laatstgehouden synode.
3. Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling naar de synode af.
4. In de synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken als bedoeld in art. E3.3.
1.

Nu de particuliere synode wegvalt (zie toelichting bij E2), is het raadzaam om de
generale synode als meerdere vergadering van de classes vaker bijeen te laten komen in
een frequentie van eens per twee jaren. Deze vergadering kan korter van duur zijn dan
de huidige generale synodes, omdat de tijdsafstand tussen de synodes korter is
geworden. Deputaatschappen behoeven ook minder te rapporteren over hun
werkzaamheden en hun werk kan sneller worden gecoördineerd met dat van anderen, of
hun koers kan worden bijgesteld. Ook appelzaken kunnen nu eerder worden afgedaan.

2.

De afvaardiging vanuit de classes leidt tot een uitbreiding van het aantal afgevaardigden:
volgens E7.3 vaardigt elke classis een predikant en ouderling af. Dat is goed voor de
betrokkenheid van de kerken, maar vraagt wel om een verdere praktische doordenking
van de organisatie van de generale synode.

3.

Er is bewust niet voor gekozen om per classis één afgevaardigde te sturen. Dat model
heeft namelijk twee bezwaren:
a. er wordt afbreuk gedaan aan de goede kerkelijke regel dat een afvaardiging uit
minstens twee personen moet bestaan, als teken dat niemand op eigen gezag
aanwezig is;
b. bij een evenwichtige verdeling van predikanten en ouderlingen zou de classis niet
vrij zijn om te zenden wie ze wenst; van ’bovenaf’ zou dan bijvoorbeeld bepaald
worden dat het de ene maal een ouderling en de andere maal een predikant moest
zijn.

4.

De praktische herstructurering van het werk van de synode is al voorwerp van
behandeling. De GS Zwolle-Zuid benoemde terzake een deputaatschap administratieve
ondersteuning (DAO). Zie Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 90, 141, 142 en 151.

E8 bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen
1. De kerken kunnen voor speciale doeleinden, zoals voor missionair werk of kerkelijke
beheerszaken, samenwerken in bijzondere kerkelijke organisaties.
2. Een meerdere vergadering kan voor de uitvoering van haar taken of voor het werk in
de kerken een kerkelijke instelling in het leven roepen.
3. Zowel voor een bijzondere kerkelijke organisatie als voor een kerkelijke instelling
wordt een rechtsvorm gekozen binnen de mogelijkheden die art. 2:2 van het
Burgerlijk Wetboek daarvoor biedt.
4. De rechtsvorm, de taakstelling, het bestuur, het beheer en de bekostiging van een
bijzondere kerkelijke organisatie of kerkelijke instelling worden bij statuut geregeld.
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5.

De bijzondere kerkelijke organisaties en de kerkelijke instellingen houden zich aan de
kerkorde en de regelingen en besluiten van de meerdere vergaderingen.

Toelichting E8
1. Er zijn onderwerpen die vragen om daarop toegespitste organisaties, vanwege hetzij
specifieke deskundigheid hetzij specifieke kerkelijke ondersteuning hetzij specifieke
uitvoeringshandelingen. Zij passen niet goed in het kerkelijk organisatieschema van
kerkenraden, classes en de synode. E8.1 voorziet in deze behoefte. Te denken valt hier
aan het missionaire werk, kerkelijke beheerszaken (zoals de huidige SKB) of de
collectieve fondsvorming door en voor de kerken t.b.v. hun emeritaatsverplichtingen
jegens predikanten (zoals de huidige VSE).
2.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor kerkelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld de
Theologische Universiteit (TU) of het Steunpunt Gemeenteopbouw (SGO).

3.

E8.3 bepaalt dat voor deze bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen
qua rechtsvorm wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die art. 2: 2 BW biedt. Art.
2: 2 BW erkent het eigen kerkelijk rechtsregime van kerkgenootschappen, hun
zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd. Het biedt de kerken dus
alle mogelijkheden om kerkelijk ‘maatwerk’ toe te passen. Bovendien biedt deze
structuur de meeste zekerheid dat de vrijheid van godsdienst wordt gerespecteerd, ook
als het gaat om de kerkelijk gekleurde organisatie en inrichting, personeelsbeleid, e.d.

4.

E8.3 impliceert dat deze bijzondere kerkelijke organisaties en instellingen hun evt. nu
nog afwijkende rechtsvorm in de vorm van een vereniging of stichting volgens Boek 2
BW dienen te gaan wijzigen in een rechtsvorm volgens art. 2: 2 BW.

5.

Voorkomen dient te worden dat bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke
instellingen een soort autocratische machtsblokken gaan vormen in de kerken en zich
vervreemden van de reguliere kerkelijke vergaderingen. De vraag rijst of de bestaande
personele unies tussen de bestuurders van ‘schaduwverbanden’ en de kerken voldoende
garantie bieden tegen divergentie of dat de kerkelijke inbedding structureel dient te
worden verstevigd.

E9 andere kerken in Nederland
1. De kerken werken landelijk in samenspreking en correspondentie aan kerkelijke
eenheid die in Gods Woord is verankerd en gestalte krijgt in plaatselijke wederzijdse
herkenning en erkenning.
2. De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor
goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is
de instemming van beide nodig, een en ander volgens de generale regeling.
3. In contacten met kerken en groepen waarmee geen overeenstemming in geloven en
belijden bestaat, komen de gereformeerde kerken op voor de gezonde bijbelse leer en
weerleggen en bestrijden zij dwaling en misverstand.
4. De kerken geven in het bijzonder aandacht en hulp aan groepen en gemeenschappen
van christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.
Toelichting E9
1. Bij het contact met andere kerkgemeenschappen in Nederland staat het zoeken van
kerkelijke eenheid voorop. Deze eenheid is voor Christus vereist, maar wordt ook door
Hem beperkt: de eenheid mag geen andere basis hebben dan het fundament dat ons in
Gods Woord gegeven wordt.
2.

Ook als kerkelijke eenheid niet of nog niet mogelijk is, kan contact zinvol zijn, hetzij om
te werken aan overeenstemming op de langere termijn, hetzij om miscommunicatie en
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onderlinge tegenwerking te voorkomen. Karikaturen kunnen worden afgebroken,
werkelijke tegenstellingen kunnen openlijk aan de orde worden gesteld.
3.

Immigranten in Nederland nemen vaak hun eigen kerkelijke structuren mee. Er is extra
inspanning nodig om de culturele barrière te slechten en elkaar te vinden bij de ene
Geest die alle talen spreekt.

E10 kerken buiten Nederland
1. De kerken onderhouden naar vermogen oecumenische betrekkingen met kerken van
gereformeerde belijdenis in het buitenland. Zij respecteren daarbij de eigen historie en
context van elke kerk.
2. Met kerken waarmee bijzondere historische banden bestaan kan door de synode een
nauwere zusterkerkrelatie worden aangegaan, die wederzijds volledige aanvaarding van
elkaars leden en predikanten inhoudt.
3. De kerken kunnen participeren in internationale kerkelijke verbanden, organisaties en
instellingen. Zij kunnen partnerschappen met buitenlandse kerken aangaan voor
personele en materiële uitwisseling en hulp, met inachtneming van regelingen die door
de synode worden vastgesteld.
Toelichting E10
1. De slotzin van art. 47 KO1978 (‘op ondergeschikte punten zullen buitenlandse kerken
niet veroordeeld worden’) heeft een negatieve dictie en is nu in E10.1 positiever
geformuleerd. Tegelijk spreekt daaruit ook meer bescheidenheid: respecteer de eigen
werkwijze van de Geest in verschillende landen en culturen.
2.

Er zijn veel kerken in de wereld waarmee een vorm van gemeenschap mogelijk zou zijn.
Het is echter ondoenlijk om al die contacten op hetzelfde intensieve niveau vorm te
geven. Daarom wordt nu in E10.2 onderscheid gemaakt: contacten met kerken waarmee
bijzondere historische banden bestaan, bijvoorbeeld omdat het meest emigranten zijn
uit Nederland, krijgen voorrang.

3.

Terwijl de zusterkerkrelatie volgens E10.2 een bilaterale is, kan via een internationaal
verband als de ICRC met meer kerken een multilaterale gemeenschap worden gevormd.
Kerken zijn nationaal en internationaal geroepen om elkaar bij te staan. E10.3 geeft de
mogelijkheid om daar passende partnerschappen voor te ontwikkelen.
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Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk F - Besluitvorming en rechtsmiddelen
F1 besluitvorming
1. De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met
verwerking van vroegere besluitvorming.
2. Wat eenmaal is afgehandeld, moet niet opnieuw aan de orde worden gesteld, tenzij men
van oordeel is dat wijziging noodzakelijk is.
3. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
4. De kerkelijke vergaderingen leggen hun besluiten zorgvuldig vast en voorzien in goede
communicatie, bewaring en toegankelijkheid ervan.
Toelichting F1
1. F1 is een algemene bepaling over de kerkelijke besluitvorming, die een aantal principia
uit de KO1978 samenbrengt.
2.

F1.1 is geïnspireerd door art. 33 eerste gedeelte KO1978. Daar had het betrekking op
instructies en voorstellen voor een meerdere vergadering. De actieradius kan echter
ruimer worden getrokken: goede kerkelijke besluitvorming vereist in zijn algemeenheid
zorgvuldige voorbereiding en verdiscontering van wat eerder ter zake is besloten. Dan
blijkt er over veel aangelegenheden in het verleden ook al iets te zijn afgesproken, wat
tenminste het overwegen waard is. Bovendien heeft F1.1 de strekking dat bij plaatselijke
besluitvorming zorgvuldig wordt gekeken naar reeds bestaande generale regelingen en
besluiten.

3.

F1.2 stemt letterlijk overeen met art. 33 tweede helft KO1978. De bepaling heeft oude
kerkelijke papieren en gaat terug op de Synode van Emden 1571. Het betreft echter nog
steeds een zinvol en actueel principe, dat ambtsdragers, afgevaardigden, deputaten en
kerkleden er toe dwingt om zich af te vragen of iets al dan niet opnieuw aan de orde
moet worden gesteld. Motieven die pleiten voor handhaving:
a. men moet zich confronteren met eerdere besluiten ter zake;
b. men moet de kerkelijke vergaderingen niet lichtvaardig belasten met herhalingen;
c. men moet niet trachten in de weg van herhaling alsnog zijn zin te krijgen;
d. men moet onderbouwen dat wijziging noodzakelijk is.
Tegelijkertijd is de regel flexibel: kerken leven in de actualiteit en wijzigingen kunnen
dus noodzakelijk zijn. Dat kan dan in de weg van revisie volgens F12.

4.

F1.3 bevat de algemene regel dat besluiten bij meerderheid van stemmen worden
genomen. Het is een regel van goede orde, die ook in de kerken geldt: zie art. 31 tweede
gedeelte KO1978. Denk aan de oude formule van art. XXXI DKO: ‘hetgeen door de meeste
stemmen goedgevonden is zal voor vast en bondig gehouden worden’.

5.

Art. 50 KO1978 bevatte een afzonderlijke bepaling over de goede zorg voor de
archieven. Dat belang is er nog steeds, maar daaraan vooraf gaat uiteraard de
vastlegging van en communicatie over de besluiten. Met name de communicatie is van
sterk toegenomen betekenis en verdient vooral plaatselijk alle aandacht.

6.

Terminologisch is er nog te wijzen op een belangrijk onderscheid tussen kerkelijke
besluiten en uitspraken. Wij hanteren de termen besluit en besluiten voor alle
(beleidsmatige) beslissingen van kerkelijke vergaderingen, niet zijnde uitspraken in het
kader van kerkelijke rechtspraak. Gaat het om een uitspraak in een kerkelijke rechtsgang
– zie F7 tot F11 – dan is er inderdaad sprake van een uitspraak. Een rechter doet een
uitspraak in een geding; een bestuur neemt een besluit over een onderwerp. De
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kerkenraad, classis en synode nemen allerlei besluiten. De classis en de synode doen
tevens uitspraak in kerkelijk beroep respectievelijk appel.
F2 rechtskracht
1. Een besluit van een kerkelijke vergadering heeft bindende rechtskracht, tenzij wordt
bewezen dat het in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht.
2. De kerkenraad toetst de besluiten van de meerdere vergaderingen met het oog op de
toepassing daarvan in de gemeente.
Toelichting F2
1. F2.1 bevat twee zeer belangrijke gereformeerde kerkrechtelijke uitgangspunten, in de
lijn van art. 31 tweede helft KO1978.
2.

Het eerste punt is dat van de kerkelijke besluitvaardigheid: een kerkelijke vergadering
heeft de bevoegdheid bindende kerkelijke besluiten te nemen. Dit betreft de
rechtskracht van een besluit. Deze bindende rechtskracht staat tegenover kerkelijk
independentisme, waarbij besluiten de facto de status van adviezen hebben: men kan ze
opvolgen, maar ook laten voor wat ze zijn. Het presbyteriaal-synodaal stelsel, dat wij in
onze kerken kennen, gaat echter uit van de bindende kracht van kerkelijke besluiten. De
kerkenraad kan iets besluiten over de gemeente, de classis over de kerken in haar
ressort en de synode over alle kerken gemeenschappelijk.

3.

Het tweede punt geeft de grens aan van de gebondenheid: ook al is een besluit afkomstig
van een kerkelijke vergadering en ook al is het bij meerderheid van stemmen genomen,
bij aantoonbare strijd met de Bijbel of het kerkelijk recht is men niet gebonden aan het
besluit. Dit bekende ‘tenzij’ staat tegenover de kerkelijke hiërarchie: niet het kerkelijk
oordeel is uiteindelijk beslissend, maar Gods Woord geeft de doorslag. En voor wat het
kerkelijk recht betreft, dient ook de kerkelijke vergadering zich te houden aan de
overeengekomen orde.

4.

‘Tenzij wordt bewezen...’ impliceert dat de bewijslast rust op de inroeper van het tenzij.
Hij of zij moet aantonen dat het ‘tenzij’ geldt. Dit onderstreept de hoofdregel van de
bindende rechtskracht van het besluit.

5.

Aan de in F2.1 gestelde regel hangt vanouds de ‘ratificering der besluiten van meerdere
vergaderingen’. Dit ratificeren wordt niet als zodanig in de KO1978 genoemd. De
strekking van het ratificeren is niet het bekrachtigen van een kerkelijk besluit, alsof dat
nog een bekrachtiging behoeft en dus uit zichzelf nog geen rechtskracht zou hebben. Het
gaat niet om ratificare, maar om ratum habere, het voor ‘vast en bondig houden’ (DKO)
(vgl. Kamphuis, Kerkelijke besluitvaardigheid). Wij kiezen daarom voor de eenvoudige
tekst ‘een besluit heeft bindende rechtskracht, tenzij …’, dat in dit opzicht nog duidelijker
is dan het ‘als bindend aanvaarden” van de KO1978.

6.

De kerkelijke ratificatiepraktijk lijkt wel eens het karakter te krijgen van het nalopen van
alle genomen besluiten op hun ‘tenzij-gehalte’. Dat is niet het goede uitgangspunt. Het
vertrekpunt is dat de kerken gezamenlijk hebben gesproken in de besluiten van de
meerdere vergadering. Die besluiten zijn bindend. Het is van belang dat de plaatselijke
kerkenraden die besluiten toetsen in de zin van: kennen, zich eigen maken en vervolgens
toepassen. Dat is de positieve betekenis van het ‘nalezen’ van de besluiten van classis en
synode, die tot uitdrukking komt in F2.2. Deze benadering sluit aan bij de hoofdregel van
F2.1. De ‘tenzij’-formule is een voluit gereformeerde grensbepaling (zie boven), maar
heeft wel een subsidiair karakter. De Schriftuurlijke en kerkrechtelijke conformiteit mag
worden verondersteld; de afwijking moet worden aangetoond. De toetsing staat in het
kader van aanvaarding en conformering, tenzij …
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7.

De toetsing door de kerkenraad betreft zowel de besluiten van de classis als van de
synode. Juist de terugkoppeling van de besluiten van de classis naar de kerkenraad lijkt
in de praktijk wel eens te kort te schieten.

F3 inwerkingtreding
1. Een besluit van een kerkelijke vergadering treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf
een andere termijn vermeldt.
Toelichting F3
1. F3 wil duidelijkheid scheppen ten aanzien van een weerkerend vraagpunt: vanaf
wanneer geldt een kerkelijk besluit nu eigenlijk. Het is een kwestie die telkens weer
opduikt als er bezwaar tegen een besluit wordt geuit. En ook als het gaat om de bij F2
behandelde ‘ratificatie’ van de besluiten van meerdere vergaderingen. Een bepaling
hierover ontbreekt in de huidige KO1978.
2.

De inwerkingtreding van een besluit volgens F3 is een ander aspect dan de rechtskracht
van een besluit volgens F2. Bij de rechtskracht gaat het om de gebondenheid aan een
besluit als zodanig; bij de inwerkingtreding gaat het om het tijdstip van het van kracht
worden.

3.

F3 kiest voor de hoofdregel van de directe werking: het besluit geldt direct, tenzij het
zelf voorziet in een termijnstelling. Dus: bevat een besluit geen tijdspad m.b.t.
inwerkingtreding, dan heeft het onmiddellijke werking. Wil een kerkelijke vergadering
een besluit gefaseerd invoeren of op termijn invoeren, dan dient zij dat expliciet in het
besluit te vermelden.

4.

De inwerkingtreding volgens F3 is dus ook niet afhankelijk van ratificatie door de
mindere vergaderingen. Vindt een meerdere vergadering het belangrijk dat een mindere
vergadering eerst kan kennis nemen van een besluit alvorens dit in werking treedt, dan
dient die meerdere vergadering dat zelf in het besluit te verdisconteren. Een gefaseerde
invoering, een invoering na een wachttermijn, een meerjarenplan, e.d., is allemaal
mogelijk, mits de meerdere vergadering dit maar expliciet in haar besluitvorming
opneemt.

5.

In dit kader speelt de specifieke synodale besluitvorming en regelgeving van recente
synodes omtrent status en rechtseffect van besluiten een rol. Zie Acta GS Zuidhorn 20022003 art. 18 en 211 Besluit 1, Acta GS Amersfoort-Centrum 2005 art. 37 en 191 Besluit
1, Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16, 19 en 149 Besluit 1. Het betreft hier in wezen een
generieke vorm van gefaseerde inwerkingtreding.
De regeling houdt in dat de synode besluit dat t.a.v. synodebesluiten die effectuering in
de plaatselijke kerken meebrengen, deze plaatselijk in werking treden:
a. zodra de kerkenraad deze heeft geratificeerd;
b. uiterlijk binnen 6 maanden na de officiële verschijning van de Acta, tenzij de
kerkenraad gemotiveerd verklaart niet te ratificeren, maar revisie te vragen
Indien een kerklid verzoekt tot ratificatie over te gaan van een synodebesluit dat voor
hem of haar persoonlijk effect dient te krijgen, dient de kerkenraad daarover binnen 8
weken na de officiële verschijning van de Acta te beslissen.

6.

De regeling omtrent status en rechtseffect van synodebesluiten is destijds bedoeld als
een tegemoetkoming richting de kerkleden. Het zou kerkenraden moeten aanzetten tot
snelle(re) ratificatie. Er zijn echter redenen om de regeling kritisch te evalueren:
a. de Acta zijn tegenwoordig sneller beschikbaar via internet (www.gkv.nl), zodat de
wachtperiode op de Acta in boekvorm niet meer aan de orde is;
b. de regeling lijkt onbedoeld steun te geven aan de gedachte dat ratificatie van een
besluit nodig is voor de inwerkingtreding daarvan, doordat de termijn van
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c.

inwerkingtreding (weliswaar door de synode) afhankelijk wordt gesteld van de
ratificatie (door de kerkenraad);
de weerkerende klacht over de complexiteit van de regeling in de praktijk.

7.

Op grond hiervan menen wij vooralsnog dat eenvoudig kan worden volstaan met de
tekst van F3: een besluit heeft directe werking, tenzij de kerkelijke vergadering anders
beslist. De synode kan per besluit, desnoods voor een categorie besluiten, bepalen dat
deze in werking treedt op datum X, zonder dat tijdstip afhankelijk te stellen van
ratificatie door de kerkenraden. Het principe is en blijft dat inwerkingtreding niet
afhankelijk is van de ontvanger van het besluit, maar van de besluitnemer, de kerkelijke
vergadering.

8.

Wordt er bezwaar tegen een kerkelijk besluit ingesteld, dan regelen F4.3 en F4.4 de
eventuele opschortende werking. Zie aldaar.

F4 recht van bezwaar
1. Hij die meent dat een besluit of een handeling van de kerkenraad:
a. aantoonbaar in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht;
b. de opbouw van de gemeente schaadt;
c. hem onrecht aandoet, waarin hij niet kan berusten; heeft het recht van bezwaar.
2. Het bezwaar wordt schriftelijk bij de kerkenraad ingediend en is gemotiveerd. De
kerkenraad vraagt zo nodig om een toelichting.
3. Het instellen van bezwaar heeft geen opschortende werking.
4. Op een verzoek tot opschorting van het besluit hangende het bezwaar beslist de
kerkenraad zo spoedig mogelijk.
5. De kerkenraad heroverweegt zijn eerder besluit en neemt een beslissing op het bezwaar.
6. In zaken waarin de classis in eerste aanleg beslist, geldt het recht van bezwaar
overeenkomstig art. F4.1 tot F4.5 mutatis mutandis op dezelfde wijze.
Toelichting F4
1. F4 handelt over het bezwaar tegen een besluit of handeling van de kerkenraad. F4.1
wijst hiervoor drie categorieën van gevallen aan van verschillend gewicht:
1. sub a. stemt overeen met art. 31 tweede gedeelte KO1978;
2. sub b. geeft aan dat ook als de zware grond sub a niet van toepassing is, bezwaar
mogelijk is tegen een besluit of handeling die het gemeenteleven benadeelt;
3. sub c. raakt de gevallen van het zich persoonlijk onrecht voelen aangedaan, als
onderdeel van art. 31 eerste deel KO1978.
2.

In de uitvoeringspraktijk van het huidige art. 31 KO1978 is het onrecht-criterium als een
soort sjibbolet geworden: geen persoonlijk onrecht betekent geen rechtsingang. Uit F4
blijkt dat dit niet is beoogd: persoonlijk onrecht is één van de drie categorieën. In elk van
de drie situaties is bezwaar mogelijk.

3.

F4 beoogt met het recht van bezwaar een laagdrempelige voorziening te creëren voor
heroverweging van een besluit of handeling van de kerkenraad. Binnen de structuur van
hoofdstuk F behoort het recht van bezwaar niet tot de kerkelijke rechtspraak.
Heroverweging en gesprek op plaatselijk niveau tussen kerkenraad en gemeente moeten
zo min mogelijk geformaliseerd verlopen. De dialoog staat voorop.

4.

Het instellen van bezwaar moet enerzijds wel schriftelijk gebeuren, maar is anderzijds
zoveel mogelijk vormvrij. Het eerste element is nodig om geen misverstanden te krijgen
dát er bezwaar is beoogd en om het bezwaar inhoudelijk ook duidelijk te krijgen. Daar is
de goede dialoog mee gediend. Het andere element wil voorkomen dat een opgetuigd
bezwaarschrift ontstaat als dat helemaal niet nodig is.
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5.

Het voorgaande betekent zelfs niet dat het de bedoeling is dat elke vraag, opmerking of
bijdrage in een discussie aan het adres van de kerkenraad als bezwaar moet worden
opgevat. Er moet ook gewoon informatieve communicatie over en weer kunnen plaats
vinden. Als echter de mededeling aan de kerkenraad als bezwaar wordt ingediend, dan
moet die ook als zodanig worden behandeld. Bij twijfel is het correct dat de kerkenraad
even navraag doet.

6.

Omdat er bij het recht van bezwaar geen sprake is van rechtspraak, doet de kerkenraad
ook geen uitspraak, maar heroverweegt hij zijn besluit en komt met een nieuw besluit.
Tegen dat besluit kan beroep worden ingesteld volgens F7.1. Volgens F1.4 moet het
besluit duidelijk worden vastgelegd. Kerkenraden zijn nogal eens geneigd schriftelijke
besluitvorming te vermijden uit zekere angst om daarop aangesproken te worden. Dat is
geen goede kerkelijke opstelling. Het creëert het risico van mistigheid, ongrijpbaarheid
en afstand. Het zou nog erger zijn als dat ook wordt beoogd. Een nieuw besluit kan kort
en bondig zijn, zeker als het eerdere besluit goed is verwoord en onderbouwd.

7.

Een zelfde onduidelijkheid als is gesignaleerd omtrent de inwerkingtreding van een
besluit (zie F3), geldt in de praktijk ook rond de opschortende werking van bezwaar. F4.3
stelt daarom als eenduidige hoofdregel dat het instellen van bezwaar geen opschortende
werking heeft. Dit past bij de leer van de bindende rechtskracht en geeft helderheid.

8.

Om opschorting kan worden gevraagd. Dat leidt tot een aparte afweging door de
kerkenraad of het besluit wel direct in werking moet treden dan wel uitstel kan gedogen.
Het besluit omtrent het al dan niet verlenen van opschortende werking is een besluit
waartegen beroep open staat op de classis volgens F7. En natuurlijk kan een kerkenraad
ook eigener beweging in verband met een ingekomen bezwaar besluiten tot opschorting.
In beide gevallen, gevraagd of ongevraagd, moet de kerkenraad de diverse belangen van
de bezwaarde, van evt. derden op wie het besluit betrekking heeft en van de hele
gemeente tegen elkaar afwegen.

9.

Tot slot bevat F4.6 een parallelbepaling voor besluiten in eerste aanleg van de classis. Het
gaat hier dus niet om uitspraken van de classis in het kader van rechtspraak ex art. F7.1.
Te denken valt hier aan besluiten op het gebied van de zending, gemeentestichting, e.d.,
waarin de classis een eigen kerkelijke taakstelling heeft en besluiten neemt. Tegen die
besluiten van de classis kan bezwaar worden ingediend bij de classis.

F5 kerkelijke rechtspraak
1. De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke
vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.
2. In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de
volgende artikelen omschreven.
Toelichting F5
1. F5.1 benadrukt dat de kerkelijke rechtspraak een bijzondere taak is van de kerkelijke
vergaderingen. Er is in de kerkelijke structuur geen sprake van een machtenscheiding
tussen een bestuurskolom en een rechtspraakkolom en een uitvoeringskolom (‘trias
politica’). Wij handhaven dat de kerkelijke rechtspraak is toevertrouwd aan de meerdere
kerkelijke vergaderingen, classis en synode. Zij dienen zich echter wel goed bewust te
zijn van hun dubbele taakstelling en duidelijk te onderscheiden tussen hun
besturende/uitvoerende en rechtsprekende functie.
2.

Uitzondering op deze regel vormt het recht van beroep in predikantszaken in eerste
aanleg volgens F10. Ook het klachtrecht bij seksueel misbruik volgens F11 vormt in
zekere zin een uitzondering. In beide gevallen vindt behandeling plaats ten overstaan
van een gespecialiseerde commissie. Zie de toelichting bij beide artikelen.

77

78
3.

F5.2 wijst de kerkelijke rechtsgang aan als de kerkelijk verplichte route in geval van een
kerkelijk geschil. Het staat een kerklid dus niet vrij met passering van de kerkelijke
rechtspraak zich tot de statelijke rechter te wenden. Zou dat toch gebeuren, dan dient de
statelijke rechter de betrokkene niet ontvankelijk te verklaren.

4.

Kerkleden zijn gebonden aan de kerkorde en stemmen daarmee in met het volgen van de
kerkelijke rechtsgang in geval van een kerkelijk geschil volgens F5 e.v. Die instemming
betekent dat zij daarmee ipso facto afstand doen van aanspraak op de statelijke rechter.

5.

De eigen kringenrechtspraak vindt zijn Schriftuurlijke basis in o.a. 1 Korintiërs 6.

6.

Juridisch gezien is de mogelijkheid van kerkelijke rechtspraak een uitvloeisel van de
vrijheid van kerkelijke organisatie en inrichting als onderdeel van het grondrecht op
godsdienstvrijheid. Het is zaak die vrijheid te benutten en op een goede wijze inhoud en
vorm te geven.

F6 vrede door recht
1. De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
2. Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke
rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. toelating van een deskundig adviseur of raadsman;
d. het zo nodig horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. toegankelijkheid van relevante stukken;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak.
3. De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van
toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.
Toelichting F6
1. F6.1 geeft het hoge doel aan voor de kerkelijke rechtspraak: zij is gericht op herstel van
vrede door recht. Dat sluit aan bij A2: in de gemeente van Christus moet de onderlinge
vrede worden gediend.
2.

Om die materiële vrede in de gemeente te bevorderen is de procedurele vrede van enorm
belang. De kerkelijke rechtspraak moet zich kenmerken door de normen van
Schriftuurlijke wijsheid en eerlijke rechtspraak volgens F6.2.

3.

F6.2 bevat de essentialia waaraan de kerkelijke rechtspraak moet voldoen: het zijn de
algemeen aanvaarde beginselen van eerlijke rechtspraak, die een universeel karakter
hebben. Die beginselen kunnen in de kerkelijke rechtspraak een eigen kerkelijke kleur
hebben, mits zij als zodanig operationeel blijven.

4.

F6.3 legt de basis voor een generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak. Hierin
kunnen de bestaande rechtspraakregelingen worden geïncorporeerd. De uitwerking
hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende uitvoeringspraktijk
hierbij van groot belang.

F7 recht van beroep
1. Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de kerkenraad,
heeft het recht van beroep op de classis.
2. In spoedeisende gevallen kan een buitengewone classis worden samengeroepen.
3. De uitspraak van de classis is bindend voor partijen, behoudens het recht van appel.
4. Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de classis als
bedoeld in art. F4.6, heeft het recht van beroep op de synode. Art. F8.2 en F8.3 zijn van
overeenkomstige toepassing.
Toelichting F7
1. Het recht van beroep betreft de rechtspraak in eerste aanleg bij de classis van een
beslissing op bezwaar (= besluit) van de kerkenraad. Terminologisch spreken wij dus
niet meer van ‘appelrecht’ bij de classis, maar van het recht van beroep.
2.

F7.2 regelt gevallen van spoedeisendheid.

3.

Volgens F7.3 is de uitspraak van de classis op het beroep bindend, behoudens appel op
de synode. Die bindendheid betreft partijen in het geding, dat zijn de insteller van het
beroep en de kerkenraad. Zie Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 46 Besluit 1 grond 4a: een
uitspraak bindt als rechterlijke uitspraak slechts de partijen in het geschil.

4.

F7.4 heeft betrekking op besluiten die de classis in eerste aanleg n.a.v. een bij de classis
ingediend bezwaar neemt. Het gaat hier dus niet om uitspraken van de classis in het
kader van rechtspraak ex art. F7.1. Zie de toelichting op F4.6. Van dergelijke beslissingen
op bezwaar (= besluiten) van de classis staat beroep open op de synode.

5.

De procedures vallen onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.

F8 recht van appel
1. Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak van de classis,
staat appel open op de synode.
2. In spoedeisende gevallen kan een buitengewone synode worden samengeroepen.
3. De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens het recht van
herziening.
Toelichting F8
1. Het recht van appel volgens F8 betreft het hoger beroep op de synode. NB: de
schrijfwijze van appel is naar hedendaags Nederlands zonder accent.
2.

F8.2 regelt gevallen van spoedeisendheid.

3.

De uitspraak van de synode is bindend, behoudens herziening. Die bindendheid betreft
opnieuw de partijen in het geding. De classis die in eerste aanleg in haar rechtsprekende
functie uitspraak heeft gedaan conform F7.3, wordt zelf nimmer partij in het geding.

4.

De procedure valt onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.

F9 recht van herziening
1. Herziening van een appeluitspraak van de synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de appeluitspraak is beslist;
b. indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de
appeluitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere
uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
2. De uitspraak van de synode is bindend voor partijen.
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Toelichting F9
1. F9 regelt het recht van herziening van een appeluitspraak van de synode. Het gaat hier
niet om een derde reguliere rechtsgang na het recht van beroep (F7) en het recht van
appel (F8), maar om een specifieke situatie van herbeoordeling door de synode.
2.

De regeling is conform de recente besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid. Zie Acta GS
Zwolle-Zuid 2008 art. 46 Besluit 1.

3.

De procedure valt onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.

F10 rechtspraak in predikantszaken
1. F10.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking
van art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in
predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing wordt ingesteld bij de
classis;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing;
c. beroep inzake de gronden van een besluit tot afzetting wordt ingesteld bij de
synode.
2. F10.2 Van een uitspraak van de commissie of van de classis staat voor de predikant en
de kerkenraad appel open op de synode.
3. F10.3 Art. F7.2 respectievelijk art. F8.2 zijn van overeenkomstige toepassing.
Toelichting F10
1. F10 kent een specifieke rechtsgang in eerste aanleg voor de predikanten bij de
commissie van beroep in predikantszaken. Hierbij gaat het met name om de
rechtspositionele aangelegenheden. Vandaar de verwijzing naar B13 tot B22.
2.

De ratio om in dit geval te kiezen voor een vorm van gespecialiseerde rechtspraak door
de commissie van beroep en dus niet door de kerkelijke vergadering, in casu de classis, is
tweeledig:
a. het gaat hier in hoofdzaak om rechtspositionele aangelegenheden;
b. bij de besluiten van de kerkenraad over de predikant ex B13 tot B22 is vrijwel
steeds de classis al betrokken geweest als goedkeurende instantie. Daardoor is de
classis niet meer beschikbaar als rechtsprekende instantie.
Dit sluit aan bij de praktijk van de reeds bestaande commissie van beroep.

3.

De hoofdregel dat kerkelijke rechtspraak wordt uitgevoerd door de kerkelijke meerdere
vergaderingen leidt dus uitzondering bij het beroepsrecht van de predikanten. Op die
uitzondering bestaat echter opnieuw een uitzondering, waarin wordt teruggekeerd naar
de hoofdregel, voor het geval het gaat om schorsing en afzetting van de predikant
volgens B21. F10.1 regelt dit exact:
a. beroep inzake de gronden voor een schorsing wordt ingesteld bij de classis. Dit is
mogelijk omdat voor schorsing de instemming van de kerkenraad van de naburige
kerk is vereist en niet de goedkeuring van de classis (zie B21.2);
b. beroep inzake verlenging van de schorsing (B21.4) staat niet open. Een eenmalige
beroepsmogelijkheid tegen de (eerste) schorsing volstaat als
rechtsbeschermingsmiddel;
c. beroep inzake de gronden voor een afzetting wordt ingesteld bij de synode, met
eventueel nog de mogelijkheid van herziening bij de synode (F9).

4.

F10.2 regelt dat er appel mogelijk is van de uitspraken in eerste aanleg van zowel de
commissie van beroep als de classis.

5.

F10.3 regelt de spoedeisende gevallen bij zowel de commissie van beroep als de synode.
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6.

De procedures vallen onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3. De
uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende
uitvoeringspraktijk bij de bestaande commissie van beroep in predikantszaken hierbij
van groot belang.

F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
1. Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie
staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke
relaties volgens de generale regeling.
Toelichting F11
1. F11 sluit aan bij de bestaande regeling van het klachtrecht via de klachtencommissie
SMKR. Benadrukt dient te worden dat het bij het klachtrecht om een eigensoortig
rechtsmiddel gaat. Volgens de vigerende regeling is een uitspraak van de
klachtencommissie (in eerste aanleg) c.q. de beroepscommissie (in hoger beroep)
enerzijds een bindende uitspraak; anderzijds gaat dit bij een gegrond bevonden klacht
vergezeld van een advies voor de kerkenraad. Dat begeleidende advies geldt als een
“dringend” advies. Dit alles volgens de regeling c.q. toelichting sinds Acta GS Zuidhorn
2002-2003 art. 102 + Bijlage V+VI.
2.

In dit laatste zit tegelijk in de praktijk een belangrijk frictiepunt: de kerkenraad ziet zich
geconfronteerd met de bindende uitspraak en het ‘advies’ van de
klachtencommissie/beroepscommissie. Bestaat daar nu nog een eigen beslissingsruimte
voor de kerkenraad en zo ja, wat houdt die in? Dit punt klemt temeer nu volgens art. 11
SMKR-regeling de klachtencommissie een klacht gegrond oordeelt op basis van slechts
‘redelijke aannemelijkheid’. Er wordt hier een sprong gemaakt van ‘redelijke
aannemelijkheid’, op basis van o.a. de auditu-verklaringen, naar gegrondheid van de
klacht.

3.

F11.1 spreekt over ‘een kerkelijke functionaris’. Dit is een neutrale term voor zowel
ambtsdragers als niet-ambtsdragers-werkers-in-de-kerk. De SMKR-regelgeving spreekt
hier van 'kerkelijk werkers' voor alle kerkelijke functionarissen: dit is ongewenst, omdat
'kerkelijk werkers' de specifieke vakterm is voor een deel van de werkers (B30). Op dit
punt behoeft de SMKR-regelgeving aanpassing.

4.

De klachtrechtprocedure valt onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.
De uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. De vigerende uitvoeringspraktijk
bij de bestaande klachtencommissie en commissie van beroep alsmede de aansluiting
bij de kerkelijke besluitvorming dient hierbij in het licht van het bovenstaande kritisch
te worden bezien.

F12 recht van revisie
1. Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft
uitspraken in appelzaken.
2. Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de
synode.
3. Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij
rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
4. Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de
vastgestelde generale regeling.

Toelichting F12
1. Bij het recht van revisie gaat het niet om rechtspraak. Daarom spreekt F12.1 van revisie
van besluiten en sluit voor alle duidelijkheid uitspraken in appelzaken van revisie uit.
Voor de laatstbedoelde categorie geldt immers het recht van herziening volgens F9.
2.

Het revisierecht bestaat alleen ten aanzien van synodebesluiten.

3.

De regeling van F12 is conform de recente besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid. Zie
Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16 Besluit 2.

4.

Het primaat van het revisierecht ligt bij kerkenraad respectievelijk classis. Het is immers
een goede kerkelijke gedachte dat alvorens revisie wordt ingesteld daarover plaatselijk
dan wel classicaal wordt nagedacht en dat niet allerlei individuele acties worden
ontketend. Het toekennen van het revisierecht aan kerkenraad respectievelijk classis
zorgt voor het vereiste kerkelijk draagvlak en voor een gezonde zeeffunctie.

5.

Kerkleden komt een eigen revisierecht alleen toe inzake besluiten van de synode
waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen. Zie hiervoor Acta GS
Zwolle-Zuid 2008 art. 16 Besluit 2 en de toelichting op het begrip ‘eigen belang’ in
Bijlage 3.2 bij de Acta.

6.

Het revisierecht kent geen materiële beperking naar de aard of soort van de
synodebesluiten, behoudens dat het niet van toepassing is op uitspraken in appelzaken.
Het revisierecht kent verder ook geen specifieke toetsingscriteria. Het revisierecht kent
wel een procedurele beperking volgens F12.2 en F12.3.

7.

Voor verdere informatie zij verwezen naar het rapport van deputaten kerkrecht en
kerkorde aan de GS Zwolle-Zuid 2008 (paragraaf 7.1), waarin uitvoerig op aard en
omvang van het revisierecht is ingegaan.

8.

De uitwerking van de generale regeling moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de
bovengenoemde besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid 2008 hierbij leidend.
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Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk G – Materiële aangelegenheden
G1 financiële bijdragen
1. De kerkleden dragen naar vermogen bij aan de financiële instandhouding van de
kerken.
Toelichting G1
1. Het is opmerkelijk dat de KO1978 in lijn met de DKO geen enkele bepaling kent omtrent
de financiële instandhouding van de kerken. Daarentegen kent de KO1978 wel de
financiële zorgplicht van de kerken jegens de predikanten (B18) en de emeritipredikanten (B22). En uiteraard zijn er nog allerlei andere financiële verplichtingen die
de kerken aangaan. Het is daarom zinvol tenminste één bepaling op te nemen die vast
legt dat de kerkleden financieel naar vermogen bijdragen aan de kerk. Kerkleden zijn
hierop aanspreekbaar.
G2 bestuur en beheer
1. De kerken, de classes en de synode zorgen voor een deugdelijk bestuur en beheer in alle
materiële aangelegenheden.
2. De regelingen van de kerk, de classis en de synode voorzien in voorschriften omtrent de
financiële administratie en de periodieke controle daarvan, de jaarlijkse begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag.
Toelichting G2
1. Even opmerkelijk is dat de KO1978 geen enkele bepaling bevat omtrent een deugdelijk
financieel bestuur en beheer en omtrent de financiële administratie en controle daarvan.
G2 beoogt hierin in sobere bewoordingen te voorzien.
G3 rechtspersoonlijkheid
1.

2.

Ingevolge de Nederlandse wetgeving komt rechtspersoonlijkheid toe aan:
a. de plaatselijke kerk;
b. de classis als regionaal verband van kerken;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3,
bezitten eveneens rechtspersoonlijkheid naar statelijk recht.

Toelichting G3
1. De rechtspersoonlijkheid van kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de
lichamen waarin zij verenigd zijn, wordt geregeld in art. 2: 2 lid 1 BW. G3.1 wijst voor
de GKv aan dat rechtspersoonlijkheid toekomt aan de plaatselijke kerken, de classes en
het kerkverband van de gezamenlijke kerken.
2.

G3.2 doet mutatis mutandis hetzelfde voor de bijzondere kerkelijke organisaties en
kerkelijke instellingen als bedoeld in E8.3.

3.

Rechtspersoonlijkheid is van belang voor deelname van de kerken, etc., aan het
privaatrechtelijk rechtsverkeer. Hierbij valt concreet te denken aan zaken als
bijvoorbeeld de verwerving van eigendommen (kerkgebouwen, pastorieën, etc.), het
kunnen houden van bankrekeningen, toekenning van legaten, etc. Ook voor het kunnen
optreden in procedures – hetzij eisend hetzij verwerend - in het statelijk recht is de
rechtspersoonlijkheid van belang. Vgl. verder o.a. Van Drimmelen/Van der Ploeg, Kerk
en recht (2004), hoofdstuk 6.
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G4 vertegenwoordiging
1. In het statelijk rechtsverkeer wordt een kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad met
diakenen zijn aangewezen en gevolmachtigd.
2. In het statelijk rechtsverkeer wordt de classis respectievelijk synode in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee of meer van haar deputaten die daartoe bij hun instructie
dan wel bij nader schriftelijk besluit van de classis respectievelijk synode zijn
aangewezen en gevolmachtigd.
3. De vertegenwoordiging in het statelijk rechtsverkeer in en buiten rechte van bijzondere
kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3, wordt geregeld
in hun statuut.
Toelichting G4
1. G4 is de opvolger van art. 51 en 52 KO1978. Het regelt de vereiste vertegenwoordiging
in en buiten rechte bij deelname aan het statelijk rechtsverkeer.

84

Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk H – Slotbepaling
H1 vaststelling en wijziging kerkorde
1. Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de synode van Harderwijk 2011 en
in tweede lezing door de synode ..
2. Wijziging van deze kerkorde kan alleen plaats vinden door de synode met
inachtneming van de generale regeling.
Toelichting H1
1. H1.1 sluit aan bij de regeling die de GS Zuidhorn 2002-2003 heeft vastgesteld voor
wijziging van de kerkorde. Zie Acta GS Zuidhorn 2002-2003 art. 19. Deze regeling
behelst een tweetal procedures voor wijziging van de KO. Voorstellen die slechts leiden
tot tekstuele aanpassingen kunnen door de synode, die daarover beslist, zelf worden
gerealiseerd. Voorstellen die structurele en/of inhoudelijke wijzigingen behelzen
worden in twee lezingen vastgesteld. Voor de huidige algehele herziening geldt de
tweede procedure.
2.

Toekomstige wijziging van de KO kan alleen plaats vinden door de synode met
inachtneming van de generale regeling. Dit is in lijn met art. 84 tweede helft KO1978 en
bovengenoemde synodale besluitvorming.

85

Transponeringstabel Werkorde
Werkorde 2010
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KO1978

A. de kerken
A1
A2
A3
A4

eenheid van geloof en belijden
vrede
interne rechtsorde
statuut

1.1, 83
84.1
-

B. de ambten en overige diensten
B1
ambtsdragers en roeping
B2
binding aan Bijbel en belijdenissen
B3
taak van de predikanten
B4
predikanten met bijzonder taakveld
B5
taak van de ouderlingen
B6
taak van de diakenen
B7
ambt m/v
B8
toegang tot het ambt van predikant
B9
roeping van de predikant
B10 opleiding voor predikanten
B11 bijzonder opleidingstraject
B12 toelating predikanten van elders
B13 levenstaak predikant
B14 rechtspositie predikant
B15 rechtspositie bij bijzonder taakveld
B16 levensonderhoud
B17 ziekte
B18 non-actiefstelling predikant
B19 losmaking predikant
B20 ontheffing predikant
B21 schorsing en afzetting predikant
B22 emeritaat
B23 generale rechtspositieregeling en deputaten rechtspositie
B24 roeping van ouderlingen en diakenen
B25 aftreden van ouderlingen en diakenen
B26 non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
B27 schorsing en afzetting ouderlingen en diakenen
B28 de kerkenraad, de diakenen en de kerkenraad met diakenen
B29 structuur kerkenraadswerk
B30 kerkelijk werkers
B31 preekconsent

2, 3
53, 54
16, 10, 21, 55, 81
2, 12, 18.3, 25
21, 10, 55, 81
22, 40
5
5, 6
8.1, 18, 19, 53
8
6.2, 9
15.1
4, 7
4, 7, 12, 18.3+4
11, 13, 18.4
13.1
14
15
53, 79.1+2, 80
13
20
23
79.3, 80
36, 40
36, 37
-

C. het leven van de gemeente
C1
de gemeente
C2
kerkdiensten op zondag
C3
inrichting van de kerkdiensten
C4
bijzondere kerkdiensten
C5
bediening van de doop
C6
bediening van het avondmaal
C7
toelating tot het avondmaal
C8
kerkelijke registratie
C9
binnenkomst in de gemeente
C10 vertrek uit de gemeente

65
59, 61, 65-67
68, 69, 71
56, 58, 59
61
60
62
63

C11
C12
C13
C14
C15

huwelijk
opvoeding en onderwijs
vorming en toerusting
onderlinge gemeenschap
de missionaire roeping

70
57
55
24

D. de kerkelijke tucht
D1
karakter en reikwijdte
D2
onderling vermaan
D3
middelen van kerkelijke tucht
D4
wijze van optreden
D5
ambtelijk vermaan
D6
ontzegging en afhouding van het avondmaal
D7
vermaan en tucht over doopleden
D8
voorbede en vermaan door de gemeente
D9
buitensluiting
D10 terugkeer
D11 tolerantie
D12 onttrekking metterdaad

72
73, 74.1+2
75, 77
76.1
82
77
76.2+3, 77
78
-

E. kerkelijk samenleven
E1
kerkelijke relaties
E2
kerkelijke vergaderingen
E3
meerdere vergaderingen
E4
classis
E5
coördinatie door de classis
E6
kerkvisitatie
E7
synode
E8
bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen
E9
andere kerken in Nederland
E10 kerken buiten Nederland

28, 30
30, 32, 34, 49.1
41, 42
38, 39, 43
44
46
47

F. besluitvorming en rechtsmiddelen
F1
besluitvorming
F2
rechtskracht
F3
inwerkingtreding
F4
recht van bezwaar
F5
kerkelijke rechtspraak
F6
vrede door recht
F7
recht van beroep
F8
recht van appel
F9
recht van herziening
F10 rechtspraak in predikantszaken
F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
F12 recht van revisie

33, 31.2, 35, 50
31.2
33.2, 31.1
31.1
31, 35
31, 35
33.2
33.2

G. materiële aangelegenheden
G1
financiële bijdragen
G2
bestuur en beheer
G3
rechtspersoonlijkheid
G4
vertegenwoordiging

51, 52

H. slotbepaling
H1
vaststelling en wijziging kerkorde

84.2

87

