
1 
 

 

 
 

 

Reactie NGK Groningen Tehuisgemeente op de concept fusie-kerkorde en Toelichting 

 

1. Inleiding 

Een kerk ging stuk1. Stuk als gevolg van kerkelijke regels. Een keurslijf van door de kerk zèlf bedachte 
regels. Menselijke regels. Regels die de zuivere kerk veilig moesten stellen. Stuk omdat er geen ruimte was 
voor het streven naar eenheid met de kerk die 20 jaar eerder na een pijnlijke breuk werd verlaten. 

30.000 kerkleden kwamen eind jaren ‘60 als gevolg van kerkelijke regels buiten het kerkverband te staan. 
Zij hadden één wens: voortaan zouden de plaatselijke kerken weer het kloppend hart van de kerk van 
Christus zijn. Ze beloofden elkaar in 1974 in wat bekend is geworden als de ‘Preambule’2: geen tirannieke 
eenheidsdwang en Synodehiërarchie meer, maar de vrijheid van Christus, in de eenheid van de Geest van 
God, die samenbindt in de gehoorzaamheid aan Zijn gebod, in liefde tot God en de naaste.    

Er kwam een Akkoord van Samenleven. Géén kerkorde, maar een akkoord, een beperkt aantal afspraken. 
Geen hiërarchie en van bovenaf opgelegde besluiten, maar ruimte voor de plaatselijke kerken om 
besluiten van regiovergaderingen of landelijke vergaderingen te bekrachtigen, of als dat niet mogelijk is, 
aan de zusterkerken uit te leggen wat het bezwaar is. Niet meer dan dat3. Toch waren er nog gemeenten 
die, de pijn van de geschiedenis nog hevig voelend, zich niet aan zo’n akkoord konden conformeren.  
Zij werden niet buitengesloten, maar door de andere gemeenten vastgehouden en behielden zo hun plek 
‘binnen de algemene christelijke gereformeerde kerk’. Dat was in de Preambule zo afgesproken en daar 
hielden ze zich aan. Die inclusiviteit en veiligheid heeft de Tehuisgemeente in al de jaren die volgden in 
dankbaarheid mogen ervaren.    
 
In het thans lopende proces van kerkhereniging gaat het wat ons betreft niet om excuses of 
schulderkenning. Ook niet om het herroepen of afstand nemen van synodebesluiten.  
Het gaat om de les die de geschiedenis ons geleerd heeft. De les om elkaar de ruimte te geven, elkaar te 
dienen in plaats van te heersen, te zoeken naar wat bindt en niet af te rekenen met wat afwijkt. Deze les 
zijn wij niet vergeten en zullen wij niet vergeten. Deze les kleurt onze reactie op de concept-kerkorde en 
wij hopen dat u met deze les in gedachten hier kennis van wilt nemen. 

Deze reactie is een neerslag van de opmerkingen die uit onze gemeente zijn gekomen. Als gemeente 
hebben wij onze meningen, ideeën en gevoelens over de hereniging in een gesprek met elkaar gedeeld. 
Het onderwerp leeft in onze gemeente. Enerzijds zien wij kerkelijke erkenning en samenwerking als een 
groot geschenk en gelukkig ervaren wij in onze omgeving dat christelijke samenwerking veel verder reikt 
dan alleen het GKv en NGK-verband. Tegelijkertijd merken wij dat bij een deel van onze gemeenteleden, 
als gevolg van het fusieproces en met name ook door de concept-kerkorde die voorligt, het hierboven 
omschreven gevoel van inclusiviteit en veiligheid wordt aangetast. Wij menen dat wij dit zorgelijke effect 
met u moeten delen. Dit behoeft aandacht. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ook in andere gemeenten 
speelt.  

 
1 ‘Een kerk ging stuk’ is de titel van een boek van ds. G. van den Brink en ds. H.J. van der Kwast, Buijten en Schipperheijn 1992. 
2 Zie bijlage. 
3 Aldus de commissie functionering kerkverband NGK (ds. J.C. Janse, ds. J. Bouma, ds. W.J. van der Linde, C. Camfferman) in 1982 in:  

‘Woord Vooraf’ bij de presentatie van het Akkoord van kerkelijk samenleven.  Zie: http://kerkrecht.nl/book/export/html/13914 

http://kerkrecht.nl/book/export/html/13914
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2. Uitgangspunten concept fusie-kerkorde; kritisch bezien 
 

In oktober 2019 zond onze Algemene Kerkenraad (AKR) een voorlopige reactie aan de regiegroep van 
GKv/NGK met betrekking tot het fusieproces. Het vertrekpunt in die reactie is uiteraard positief: als 
kerken elkaar zoeken en trachten te vinden is dat alleen maar toe te juichen.  
Wat betreft de wijze waarop dat fusieproces vanuit de regiegroep wordt aangestuurd is die reactie nogal 
kritisch van toon. Sinds het begin van het Landelijk Verband van de NGK heeft de Tehuisgemeente het AKS 
nooit integraal willen en kunnen onderschrijven, omdat wij niet opnieuw verzeild willen raken in een te 
strakke binding aan kerkelijke besluiten. Die vrees werd in 2015 verwoord in een brief aan de Landelijke 
Vergadering. Aanleiding was de binnen de Tehuisgemeente gevoerde discussie of er nog wel voldoende 
reden bestond om de ‘status aparte’ te behouden. In de brief vatte de AKR de slotconclusie van het 
gemeente-breed gevoerde debat aldus samen: er is geen enkele reden om die ‘status aparte op te heffen’.  
Het standpunt van de AKR in de brief van 2015 is helder en heeft niets van zijn actualiteit verloren:  

‘Wat uit de veelheid van meningen vooral naar boven is komen drijven, is een gevoelen, dat het AKS te omvangrijk is 
en te veel wil regelen om deze te kunnen onderschrijven. Het belang om gemeente-overstijgende zaken goed te 
regelen wordt ingezien. Met name wordt gedacht aan alles wat met (de rechtspositie van) predikanten te maken 
heeft. Maar waarom centraal regelen, hoe een plaatselijke kerk het gemeente-zijn vormgeeft? Hoeveel diensten, 
welke formulieren, gebruik van tucht? Wij vragen ons af, of er andere gemeenten zijn die zich dit ook afvragen. Of 
blijft alles bij het oude, omdat de ruimte om van ‘regels’ af te wijken er toch wel is? Maar waarom dan die regels in 
stand houden? Mocht het AKS daadwerkelijk teruggebracht kunnen worden tot een aantal kernachtige afspraken 
(waarbij het fundament waarop wij staan, wordt geformuleerd en de gemeente-overstijgende zaken worden 
geregeld, het dienen en niet het heersen de basis vormt), dan zien wij de mogelijkheid ontstaan, dat onze gemeente 
zich daaraan zou willen conformeren. Nu een commissie zich gaat buigen over de verschillende kerkordes en 
regelingen binnen de NGK en GKv, zouden wij u willen vragen ook het bovenstaande hierin te betrekken.’4 

Wie kennisneemt van de concept–kerkorde constateert dat van de ‘cri de coeur’ uit 2015 niets is terecht 
gekomen. Gezien de ontwikkeling die de laatste jaren heeft plaatsgevonden is dat verbazingwekkend. Het 
debat over oecumene en kerkelijke wederzijdse erkenning is immers vanaf 2014/2015 in een 
stroomversnelling geraakt. Bijna alles wat vroeger - dwz. ná 1944 -  onbespreekbaar leek, denk maar aan 
samen avondmaal en eucharistie vieren, lijkt nu serieus bespreekbaar te worden. Die ontwikkeling vraagt 
om een open houding en om een dynamisch en grensverleggend debat o.a. over de fundamentele vraag 
hoe het gezamenlijk belijden moet worden geformuleerd. Hierover verderop meer. Het vraagt om te 
beginnen om een grensverleggend debat over de vraag welke uitgangspunten aan een hedendaagse 
kerkorde (of akkoord) ten grondslag behoren te liggen.  
 
Maarten Verkerk, lid van de GKv te Brunssum bespreekt in het ND van 4 april 2019 (zie bijlage) de in dat 
kader te beantwoorden voorvragen. Verkerk schetst een tweetal uitgangspunten, die als mogelijk 
fundament van een kerkorde kunnen dienen.  
Als eerste de traditionele visie, dat meerdere vergaderingen besluiten nemen, die daarmee geacht 
worden goed te zijn voor de plaatselijke kerken, die vervolgens als regel daaraan gebonden zijn, tenzij… 
En als tweede een alternatieve visie, dat meerdere vergaderingen er primair zijn om het beleid van 
plaatselijke kerken te ondersteunen, voor zover die plaatselijke kerken daaraan zelf behoefte hebben. 
Verkerk merkt in dat verband op dat tegenwoordig het opleidingsniveau van kerkenraden zodanig is, dat 
men in het algemeen prima zelf in staat is om goede besluiten te nemen en niet (meer) afhankelijk wil zijn 
van bovenplaatselijk bestuur.  Anno 2020 dient vermeden te worden dat het kerkverband de plaatselijke 
kerk dwingt om een bepaalde marsroute te volgen, aldus de strekking van zijn betoog.  

 
4 AKR Tehuisgemeente, brief aan LV van de NGK, p.2. 
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In de Toelichting op de concept-kerkorde komen deze voorvragen nauwelijks aan de orde. Er worden 
enkele opmerkingen in die richting gemaakt, maar het is duidelijk dat de afslag naar de traditionele - en 
daarmee veilige - opvatting al op voorhand is genomen. De Toelichting geeft aan dat het niet juist zou zijn 
om het verenigingsproces te belasten met voorstellen die fors afwijken van de bestaande praktijk. Wij 
vragen ons af of het voorleggen van een compleet uitgewerkte concept-kerkorde, die in veel opzichten 
lijkt op de kerkorde van de GKv en in weinig op het AKS5 dit verenigingsproces niet juist veel meer belast? 
Zullen kerken, die door regels uit elkaar zijn gedreven, elkaar vinden bij een nieuw keurslijf aan regels? 

Er volgt en passant nog een opmerking dat de discussie over nieuwe vormen van kerk-zijn of kerkregering 
de komende jaren wellicht gevoerd zal moeten worden, maar dat de kerkorde vooralsnog de bestaande 
situatie handhaaft. De opmerking ‘dat de kerkorde de bestaande situatie handhaaft’ is echter alleen van 
toepassing op de kerkorde zelf, maar zeer zeker niet op hoe het in de gemeenten in de praktijk toegaat. 
Dit is herhaaldelijk door de Tehuisgemeente, maar ook door andere gemeenten naar voren gebracht.6  

In de Toelichting valt verder te lezen dat de wens op weg te gaan naar een kerkmodel, waarbij het 
zwaartepunt bij de plaatselijke kerk ligt, niet alleen voelbaar is binnen het verband van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken, maar in toenemende mate ook binnen het verband van de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt wordt gevoeld. Bij de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft het zwaartepunt vanaf het 
begin bij de plaatselijke kerk gelegen7. Uw werkgroep signaleert deze tendens ook in toenemende mate 
binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 8, maar doet daar vervolgens niets mee. Zelfs de 
elementaire vraag of de herenigde kerk een kerkorde zou moeten krijgen of dat een akkoord wellicht een 
beter alternatief is, wordt niet aan de kerken voorgelegd. Als vanzelfsprekend wordt een traditionele GKv-
kerkorde uitgerold.  

Een kerk ging stuk. Stuk als gevolg van kerkelijke regels.  
Vóórdat over nieuwe regels kan worden gesproken, roept de Tehuisgemeente op tot een open en eerlijk 
debat over de visie op de uitgangspunten voor de herenigde kerk. Dat debat zal aan de basis moeten 
worden gevoerd.  

3. ‘Voor zover noodzakelijk’ binding aan een kerkorde 

In het ND van 8 juli 20199 heeft Leendert Verheij, oud–president van het Gerechtshof Den Haag, een 
andere, maar eveneens fundamentele kwestie aangesneden, die met het hierboven genoemde thema 
rechtstreeks verband houdt.  
De Toelichting stelt: ‘Tegelijk is het goed om te erkennen dat de naleving van de kerkorde niet 
afdwingbaar is’10.  Naar het oordeel van Verheij is dat veel te algemeen geformuleerd.  Als er één aspect in 
een kerkorde moet worden vastgelegd dan is dat wel de rechtspositie van de predikant. Dat is geen 
vrijblijvende zaak, maar volstrekt bindend voor predikant en plaatselijke kerk, aldus Verheij. Die 
opmerking uit de Toelichting moet dus als hoogst ongelukkig worden beschouwd. Vermoedelijk heeft uw 
werkgroep aan andere zaken gedacht, waar die algehele binding minder voor zich spreekt. Men kan 
daarbij denken aan binding aan belijdenisgeschriften (de voorafgaande bepaling).  

 
5 De concept-fusiekerkorde bestaat uit 66 artikelen en 208 bepalingen, de GKv kerkorde uit 86 artikelen en 266 bepalingen, het AKS uit 40 
artikelen en 61 bepalingen. 
6 In die zin is het ook opmerkelijk dat van volgend recht wordt gesproken. Als de kerkorde daadwerkelijk de ontwikkelingen zou volgen die de 
gemeenten hebben doorgemaakt, dan zou deze concepttekst nimmer in de huidige vorm tot stand zijn gekomen. 
7 Zie ook drs. J. Schaeffer, ‘De zin van een kerkorde’ 1996,  https://ngk.nl/wp16/wp-content/uploads/2015/02/Schaeffer-zin-kerkorde.pdf  
8 Toelichting, ‘Ook in de reacties op het document “Verlangen naar een nieuwe kerk” dat de Regiegroep al eerder deed uitgaan, klinkt meermalen 
de roep om een sobere, minimaal voorschrijvende kerkorde. Kerken hechten aan hun vrijheid. In toenemende mate geldt dat ook voor kerken uit 
het GKv-verband. Men verlangt een kerkverband dat niet voelt als een keurslijf maar als een geschenk, niet topzwaar maar lichtvoetig, open en 
uitnodigend.’ (p.1) 
9 Zie bijlage. 
10 ad A3. Toelichting (p.8) 

https://ngk.nl/wp16/wp-content/uploads/2015/02/Schaeffer-zin-kerkorde.pdf
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In de Toelichting wordt onderkend dat bepaalde belijdenisgeschriften vanwege de gedateerdheid door 
sommige (opm.: wij denken het merendeel van de) kerkleden niet of nauwelijks (meer) worden 
onderschreven.  
In dat verband is dan ook de vraag gesteld of de Dordtse Leerregels niet uit het bekende rijtje moet 
worden verwijderd. De opmerking dat je binding niet steeds te absoluut moet opvatten, lijkt dus meer 
toegesneden op déze materie.  
Toch snijdt Verheij hier een zeer essentieel punt aan. Verheij stelt dat het de kerken vrij staat om in de 
kerkorde zelf aan te geven welke onderdelen als bindend moeten worden beschouwd en welke niet.  

Vanwege het belang van dit onderwerp volgt hier een uitgebreid citaat: 
‘Maar lang niet alle bepalingen in een kerkorde hoeven van dwingend recht te zijn. Ook ons Burgerlijk Wetboek zelf 
bevat bepalingen van regelend recht: 'als u het zelf niet regelt, zijn dit de afspraken, maar het staat u vrij voor dit 
onderwerp de dingen anders te regelen'. De concept-kerkorde bevat nu in zekere zin ook al zulke regels, bijvoorbeeld 
over de plaats van de diakenen in de kerkenraad en over kinderen aan het avondmaal. Een dergelijke opzet biedt de 
mogelijkheid om wel zaken te regelen, maar tegelijkertijd recht te doen aan het door prof. Selderhuis genoemde 
basisprincipe 'we treden niet in elkaars rechten'. Ik pleit ervoor dat in de verdere bezinning over de kerkorde 
nadrukkelijker aandacht aan dit onderscheid wordt besteed. Dat onderscheid zou ook een rol moeten spelen bij de 
bevoegdheden van kerkelijke vergaderingen en de invulling daarvan. Om meer recht te doen aan het 'niet treden in 
elkaars rechten' en het 'niet over elkaar heersen' zouden zij terughoudend moeten zijn, bijvoorbeeld als het gaat om 
het met meerderheid van stemmen bepalen wat in bepaalde kwesties de juiste exegese van bijbelgedeelten is’. 

Dat ‘treedt niet in elkaars rechten’ stelde de Tehuisgemeente in 2015 ook al aan de orde. Beperk de 
kerkorde (of het akkoord) tot gemeente-overstijgende onderwerpen, zoals de rechtspositie van de 
predikant. Laat de uitwerking van de taken, die de plaatselijke gemeenten toebehoren, aan die 
gemeenten zelf over. Zo is denkbaar dat de verplichte binding aan het belijden van de kerk beperkt wordt 
tot de tijdloze Apostolische geloofsbelijdenis. Het onderschrijven van de overige aloude 
belijdenisgeschriften levert grote moeiten op bij ambtsdragers, maar ook bij jongeren die zich niet 
herkennen in deze teksten. De binding aan overige belijdenisgeschriften zou dan ook beter aan het 
oordeel van de plaatselijke kerken overgelaten kunnen worden; nog daargelaten de vraag of die 
geschriften niet aan hertaling in gewone (mensen)taal toe zijn.  

4. Inhoud van de concept-fusie-kerkorde 

Uit de hierboven genoemde punten zal duidelijk zijn, dat een inhoudelijke reactie op de thans 
voorliggende concept-kerkorde wat de Tehuisgemeente betreft prematuur is. 
Er is echter één punt waar wij wel inhoudelijk op móeten reageren, omdat het onze gemeente 
rechtstreeks raakt. Dat betreft E3: ‘Een regionale vergadering kan een verwantschapsrelatie aangaan met 
een kerk waarmee bijzondere banden bestaan maar die de gezamenlijke kerkorde niet aanvaardt of met 
wie om andere redenen geen kerkelijke eenheid mogelijk is.’  
Gezien de plek die onze gemeente (en niet alleen onze gemeente) tot op heden binnen het Nederlands 
Gereformeerde kerkverband inneemt, is het duidelijk dat onze gemeente tot deze positie van een 
verwantschapsrelatie zal geraken. 11 

 

11 Toelichting ‘Binnen het verband van de NGK functioneert een aantal kerken dat zich niet heeft willen binden aan het AKS. Deze kerken sturen 
wel afgevaardigden naar de Landelijke Vergaderingen. Hun aanwezigheid is daar verder niet geregeld; het is gewoonterecht dat ze daar wel 
mogen meespreken maar niet mogen meestemmen.  De nieuwe kerkorde wil met E3 dergelijke kerken nadrukkelijk in beeld houden en de band 
met hen bewaren. Daartoe ontvangen ze een plek in de regionale vergadering.’ (p. 36) 
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Wat is dit voor een positie? Waar is de inclusiviteit gebleven, het vasthouden en als gelijkwaardig 
beschouwen van gemeenten met een andere kijk op het kerkverband?  Als ‘verwantschapsgemeente’ 
komt onze gemeente opnieuw ongevraagd en ongewenst buiten het verband te staan!  
We zijn nu, met onze status aparte, volwaardig lid van het kerkverband. Onze aanwezigheid met 
spreekrecht op de regionale en landelijke vergadering is geen ‘gewoonterecht’, maar een recht dat direct 
volgt uit de Preambule.  
 
E3 drukt in feite uit dat er gemeenten zijn die tot de kern behoren en die de kerkorde ten volle 
onderschrijven en ernaar leven, en gemeenten die door een andere opvatting over de kerkorde in de 
periferie van de kerken komen te leven.  
Er wordt voorbijgegaan aan het hierboven al meerdere keren benoemde feit dat veel gemeenten geen 
expliciet bezwaar maken tegen de kerkorde (en deze beschouwen als een soort ‘algemene voorwaarden, 
even aanvinken en je kunt door’), maar zich er niet aan gebonden voelen en zich er in de praktijk ook niet 
aan houden.  
Als je uitspreekt dat je het er niet mee eens bent, verdwijn je naar de rand. Als je het niet uitspreekt, maar 
ondertussen wel anders handelt, mag je volledig mee blijven doen. 

De concept-kerkorde maakt een einde aan de ruimte die Nederlands Gereformeerde Kerken elkaar in de 
Preambule en het AKS gegeven hebben, en keert terug naar een hiërarchisch model van besluitvorming. 
De besluiten komen van boven. Als je onnodig moeilijk blijft doen, vlieg je eruit...12.  
Een kerk ging stuk. Stuk als gevolg van kerkelijke regels. 
 
5. ‘Digitale’ transparantie gewenst 
In het kader van een zorgvuldig en breed gedragen proces bevelen wij zowel de regiegroep als uw 
werkgroep aan om de informatie die vanuit de plaatselijke kerken wordt opgehaald meer te gaan delen 
dan tot nu toe het geval is. Zo zijn van de bijeenkomsten van de regiegroep en uw werkgroep die in het 
land zijn gehouden geen verslagen te vinden. Maak alle gemeenten deelgenoot van de informatie die u 
ophaalt, wat er mee gedaan wordt en welke keuzes daarbij gemaakt worden. Met de hedendaagse 
digitale middelen is het delen van dergelijke informatie eenvoudig. Wij zouden graag alle reacties die 
vanuit de plaatselijke kerken binnenkomen op zowel het proces als op de concept-kerkorde op de website 
‘Onderweg naar 1 kerk’ gedeeld zien. Onze toestemming om deze brief daar te plaatsen, heeft u hierbij.  

6.Eén in liefde  
Wij realiseren ons dat onze reactie kritisch en scherp kan overgekomen. We willen echter vooral duidelijk 
zijn. Onze zorg is dat de kerkmuren die de laatste jaren op het niveau van de plaatselijke kerken steen 
voor steen afgebroken worden, door een onjuist proces in alle hevigheid weer opgetrokken zullen 
worden. Of nòg erger: dat een te zware pressie op uniformiteit leidt tot onrust en verharden van harten, 
waarbij het verlies uiteindelijk veel groter kan zijn dan de opbrengst.  
De liefde voor Gods kerk en de wens om gehoor te geven aan Jezus’ oproep om één te zijn, die zo duidelijk 
spreekt uit de door u allen getoonde inzet - laat daar geen twijfel over bestaan - herkennen wij in vreugde 
maar is tegelijkertijd de basis voor de hierboven geuite zorg.  

 

Groningen, 12 december 2019 

 

12 Toelichting ‘…de reactie kan ook zijn dat de regionale vergadering de kerk moet kapittelen, omdat zij onnodig moeilijk doet. De reactie kan zelfs 
zijn dat de regionale vergadering er reden in ziet om de relatie met de betrokken kerk te verbreken.’ (p. 47)  

 



6 
 

 

 

 

 

Bijlagen 

VERKLARING  

De kerken, door haar afgevaardigden bijeen in landelijke vergadering, betuigen haar onderlinge verbondenheid door 
het afleggen van de volgende verklaring:  

1. Verklaring  
Na al wat de gemeenten van de Here in de loop van de jaren en eeuwen in dit land hebben ondervonden door 
vervolging, overheidsbemoeiing, misleiding van de geesten, reglementenheerschappij en synodehiërarchie is het nu 
eens temeer haar hartelijke begeerte om onder de genadige bescherming van haar Heer en Heiland Jezus Christus, 
temidden van de verwarring van de tijd, in goede vrede en gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, met elkaar te 
leven onder de enige heerschappij en leiding van het Hoofd van de kerk, onze Zaligmaker.  

Zoals sedert de dagen van de Reformatie in de 16de eeuw de eenheid van de kerken allereerst en ten diepste 
bestond in hetzelfde geloof, in de gehoorzaamheid aan het Woord van God en in de gemeenschappelijke belijdenis, 
zo willen de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in deze vergadering bijeen zijn, elkaar als opnieuw beloven - 
zich gevend eerst aan de Here en ook aan elkaar - zich aan het Woord van God en aan de belijdenis van de kerk van 
alle eeuwen te houden. Zij verklaren in dat belijden van de Waarheid van de Heilige Schrift, zoals in de drie 
Formulieren van Enigheid is uitgedrukt, haar eenheid en de grond voor haar samengaan te vinden.  

Zij beloven ook, elkaar bij te staan in de strijd voor de Naam en de eer van de HERE, zich voegend naar het 
Schriftuurlijk onderwijs voor een geordend kerkelijk samenleven, opdat zij ook in de inrichting van het kerkelijk leven 
de wegen van het verbond van de HERE mogen houden, niet in tirannieke eenheidsdwang, maar in de vrijheid van 
Christus, in de eenheid van de Geest van God, die samenbindt in gehoorzaamheid aan Zijn gebod, in liefde tot God 
en de naaste.  

Zij begeren zo ook in deze dingen als één in Christus naar buiten op te treden - met de bede dat alle in belijdenis en 
leven waarlijk gereformeerde kerken en allen die de HERE vrezen en Zijn getuigenissen kennen (Psalm 119: 79), zich 
met hen voegen tot één gemeenschap, één van zin en één van gevoelen (1 Cor. 1: 10), door de Geest van God.  

2. Uitspraak  
De kerken spreken uit, dat het al of niet aanvaarden van het (een) kerkelijk akkoord geen oorzaak van breuk of 
verwijdering mag zijn tussen gemeenten die één zijn in geloof en belijden.  

3. Verzoek  
De kerken verzoeken alle gemeenten die bezwaren hebben tegen aanvaarding van het (een) kerkelijk akkoord zich 
zoveel mogelijk te richten naar hetgeen met de meeste stemmen goedgevonden wordt, en inzonderheid haar 
medewerking te verlenen aan en haar stem te doen horen op de gemeenschappelijke vergaderingen, ook al kan voor 
hetgeen daar wordt besloten geen medeverantwoordelijkheid worden gedragen.  

(Deze preambule is door kerken op 30 nov. 1974 vastgesteld op een landelijke vergadering van de kerken te Utrecht)  
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Opinie: Niet alle synodebesluiten zijn goed voor elke gemeente  

 

Het is niet houdbaar dat synodebesluiten goed zijn voor elke gemeente. Daarvoor zijn de verschillen tussen plaatselijke gemeenten te groot.  

03 april 2019, 13:21 
aangepast 04 april 2019, 06:48  

Maarten Verkerk • organisatiedeskundige en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Maastricht  

Het is een illusie te menen dat meerdere vergaderingen, zoals een synode, inzicht hebben in en verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor wat er in een plaatselijke kerk speelt.  
Herman Selderhuis heeft een indrukwekkende lezing gehouden over de crisis in de Christelijk Gereformeerde Kerken 
(CGK). Hij spreekt op openhartige wijze over de problemen in zijn eigen kerken en de relaties met andere kerken. In zijn 
visie wordt de eenheid gediend als plaatselijke kerken loyaal de besluiten van meerdere vergaderingen uitvoeren. In mijn 
visie ligt het probleem echter in het functioneren van die meerdere vergaderingen.  
 
Het Nederlands Dagblad van 1 april 2019 geeft een verslag van de lezing. Selderhuis signaleert dat een relatief groot aantal 
plaatselijke kerken willen afwijken van landelijke afspraken over vrouwelijke ambtsdragers en homoseksuele relaties. Hij is 
van mening dat het niet alleen ‘onkerkelijk’ is, maar ook zondig om je niet aan die afspraken te houden. Hij spreekt over een 
houding van ‘ik maak zelf wel uit wat goed voor mij is’. Hij roept dan ook de betreffende plaatselijke kerken op zich te 
conformeren aan de synodale besluiten.  

traditionele visie  
In deze discussie gaat het ten diepste om de vraag naar de waarde en het gezag van meerdere vergaderingen. Selderhuis 
signaleert dat de geschiedenis een pendelbeweging kent: soms ligt de nadruk op de plaatselijke gemeente en soms op het 
kerkverband. Kennelijk gaat de pendel nu weer naar de plaatselijke gemeente. Ik ben van mening dat er heel iets anders aan 
de hand is. Het gaat namelijk om de vraag wat de rol en de functie van het kerkverband is.  

De traditionele visie is dat meerdere vergaderingen leidinggeven door besluiten te nemen. Een alternatief is dat ze 
leidinggeven door plaatselijke kerkenraden te ondersteunen in het nemen van besluiten.  De traditionele visie is 
gemeengoed in de gereformeerde gezindte. Deze visie is gebaseerd op drie uitgangspunten.  
Als eerste dat meerdere vergaderingen nodig zijn om tot goede besluiten te komen.  
Als tweede dat besluiten van die vergaderingen goed zijn voor elke plaatselijke gemeente. 
Ten slotte, dat de verantwoordelijkheid van meerdere vergaderingen van boven die van de plaatselijke kerkenraad gaat.  

Op dit moment staan deze drie uitgangspunten ter discussie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat meerdere vergaderingen 
nodig zijn om goede besluiten te nemen; onder andere vanwege de democratisering van de kennis en het hoge 
opleidingsniveau van kerkenraden. Ook is het niet houdbaar dat synodebesluiten goed zijn voor elke gemeente. Daarvoor 
zijn de verschillen tussen plaatselijke gemeenten te groot.  
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verschuilen  
Ten slotte, kerkenraden willen zich niet meer ‘verschuilen’ achter synodale besluiten, maar zelf verantwoordelijkheid 
nemen in heikele kwesties. Ik betwijfel of er in de CGK sprake is van een houding dat plaatselijke kerken zelf willen 
uitmaken wat goed voor hen is. Het lijkt er veel meer op dat plaatselijke kerken onvoldoende steun ervaren van meerdere 
vergaderingen. Ook is er sprake van ‘collectief onvermogen’ om dit op een vruchtbare wijze aan de orde te stellen. 
Selderhuis kiest echter voor een ‘ramkoers’. In zijn visie stellen plaatselijke kerken die zich niet aan de afspraken houden 
zichzelf buiten het verband. Ik ben ervan overtuigd dat Selderhuis de intentie heeft om de eenheid in zijn kerken te dienen.  

Maar ik ben bang dat zijn oproep een averechts effect heeft. De reden is dat een beroep op de kerkelijke regels niet 
vruchtbaar is als die regels zelf ter discussie staan. Anders gezegd, hij zou de vraag moeten stellen waarom kerkenraden 
wakker liggen van de problemen in hun gemeente en uiteindelijk kiezen voor het afwijken van landelijke afspraken.  

Het is een geweldige uitdaging om in ‘postmoderne tijden’ kerk te zijn. Het evangelie is niet vanzelfsprekend meer. Niet 
buiten de kerk en niet in de kerk. Het is een illusie te menen dat meerdere vergaderingen inzicht hebben in en 
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor wat er plaatselijk speelt. Het probleem is dan ook niet of plaatselijke kerken 
afwijken van kerkelijke afspraken, maar dat meerdere vergaderingen ‘in naam van de eenheid’ plaatselijke gemeenten niet 
ondersteunen in het kerk-zijn in deze postmoderne samenleving.  

 

Opinie: Een kerkorde zal afdwingbaar moeten zijn  

 

Ga niet met meerderheid van stemmen bepalen wat in bepaalde kwesties de juiste exegese van bijbelgedeelten is. Op de foto: de  Landelijke Vergadering van de 
Nederlands Gereformeerde Kerken in Nunspeet. | beeld Dick Vos  

08 juli 2019, 19:47 aangepast 08 juli 2019, 21:23  

Leendert Verheij • oud-president van het gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Commissie Kerkrecht en Beroepszaken van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken  

Sommige regels in een kerkorde zullen afdwingbaar moeten zijn. Als je dat niet goed regelt, grijpt de burgerlijke rechter in.  
Ze zijn weer actueel: vragen naar de betekenis van een kerkverband en naar nut en betekenis van een kerkorde. In een 
lezing op 30 maart voor de landelijke ambtsdragersconferentie van de Christelijke Gereformeerde kerken (CGK) besteedde 
prof. Herman Selderhuis daar aandacht aan. Als historische motivatie voor het vormen van een kerkverband noemt hij het 
besef dat het goed is om met elkaar verbonden te zijn en elkaar te helpen. Twee basisprincipes daarbij: we treden niet in 
elkaars rechten, maar aan wat (democratisch, met meerderheid van stemmen) besloten is, houdt iedereen zich. Vrijheid en 
gebondenheid.  Ook de toelichting op de concept-kerkorde voor de te vormen herenigde kerkgemeenschap van de 
Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) besteedt er uitvoerig aandacht 
aan. Een kerkorde wordt een ‘geestelijk geschrift’ genoemd. Er is oog voor ‘terechte huiver’ voor een overheersende 
kerkorde (en kerkverband). Het kerkverband moet niet een keurslijf zijn, maar een geschenk.  

eigen statuut  
Aan de plaatselijke kerken is om een reactie op het concept gevraagd en uit die reacties zal moeten blijken of men vindt dat 
een goede balans gevonden is. Voorafgaand aan die bezinning zou ik graag nog een belangrijk aspect onder de aandacht 
willen brengen: dat van de verhouding tussen kerkelijk en burgerlijk recht.  
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Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, worden geregeerd door 
hun eigen statuut, voor zover dat niet in strijd is met de wet, zo zegt ons Burgerlijk Wetboek. Daarmee geeft de wetgever 
een eigen ruimte aan de kerken, die het mogelijk maakt om recht te doen aan het geestelijke karakter van een kerkelijk 
samenlevingsverband. Zo is bijvoorbeeld eigen rechtspraak mogelijk en dat biedt de gelegenheid om recht te doen aan de 
oproep van Paulus om (in ieder geval kerkelijke) rechtsgeschillen niet aan de overheidsrechter voor te leggen.  

niet vrijblijvend  
Alleen al dit aspect rechtvaardigt het hebben van een kerkorde! En als het gaat om de regels voor kerkelijke 
geschillenbeslechting dan kunnen die naar hun aard niet vrijblijvend zijn. Zij moeten deugdelijk zijn (beginselen van een 
behoorlijke procesorde), maar men moet er ook op kunnen vertrouwen. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn hier 
belangrijke beginselen. Dat geldt niet alleen voor de kerkelijke geschillenbeslechting zelf, maar onder meer ook voor zaken 
als de rechtspositie van de predikant, kerkelijke tucht en regels omtrent de ambten.  

rechtspositie predikanten  
Daarom ben ik het oneens met de toelichting op het conceptartikel over de kerkorde, als daar wordt opgemerkt dat ‘het 
goed is om te erkennen dat de naleving van de kerkorde niet afdwingbaar is’. Als het gaat om zaken als bijvoorbeeld de 
roeping en (rechts)positie van predikanten en regels voor kerkelijke geschillenbeslechting moeten de aan het kerkverband 
deelnemende kerken zich committeren en is nakoming wel degelijk afdwingbaar. Om het in de termen van het burgerlijk 
recht te zeggen: een kerkorde, die op een goede wijze gebruik wil maken van de ruimte die de overheid aan de kerken geeft, 
zal bepalingen van dwingend recht moeten bevatten. Als we dat niet goed regelen kan de burgerlijke rechter ingrijpen!  

anders regelen  
Maar lang niet alle bepalingen in een kerkorde hoeven van dwingend recht te zijn. Ook ons Burgerlijk Wetboek zelf bevat 
bepalingen van regelend recht: ‘als u het zelf niet regelt, zijn dit de afspraken, maar het staat u vrij voor dit onderwerp de 
dingen anders te regelen’. De conceptkerkorde bevat nu in zekere zin ook al zulke regels, bijvoorbeeld over de plaats van de 
diakenen in de kerkenraad en over kinderen aan het avondmaal. Een dergelijke opzet biedt de mogelijkheid om wel zaken 
te regelen, maar tegelijkertijd recht te doen aan het door prof. Selderhuis genoemde basisprincipe ‘we treden niet in elkaars 
rechten’. Ik pleit ervoor dat in de verdere bezinning over de kerkorde nadrukkelijker aandacht aan dit onderscheid wordt 
besteed.  
Dat onderscheid zou ook een rol moeten spelen bij de bevoegdheden van kerkelijke vergaderingen en de invulling daarvan. 
Om meer recht te doen aan het ‘niet treden in elkaars rechten’ en het ‘niet over elkaar heersen’ zouden zij terughoudend 
moeten zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het met meerderheid van stemmen bepalen wat in bepaalde kwesties de juiste 
exegese van bijbelgedeelten is, om nog maar te zwijgen van de kleur van trouwjurken (Nederlands Dagblad 25 juni). In de 
kerk hoeft niet altijd gekozen te worden tussen zwart en wit. En al helemaal niet bij eenvoudige meerderheid van stemmen! 
Laat het leidmotief maar zijn: niet over elkaar heersen, maar elkaar dienen! < 

 


