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Er ligt inmiddels een nieuwe concept-kerkorde voor de toekomstige herenigde kerk die op dit punt aan duidelijkheid te
wensen overlaat.
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De kerkbestuurlijke omgang met vrouw en ambt leert dat de toekomstige fusiekerk van vrijgemaakt- en

Nederlands-gereformeerden beter moet nadenken over de regels voor herziening en revisie.

‘Toch beroep tegen vrouw in het ambt’, kopte het Nederlands

Dagblad donderdag 19 november. Het bleek te gaan om het besluit van de

synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) van 2017 om alle

ambten per direct open te stellen voor vrouwen. Er waren verzoeken aan de

huidige synode om die besluiten te herzien, maar die werden in september

unaniem afgewezen. En nu, meldde het bericht, overwegen bezwaarden

daartegen opnieuw in beroep te gaan, bij de volgende generale synode.

Dat kan toch niet waar zijn, dacht ik als rechtgeaard jurist onmiddellijk.

Maar even verder doorlezend werd ik uit de droom geholpen:

‘Kerkrechtdeskundige dominee Kornelis Harmannij bevestigt dat die

mogelijkheid er is. ‘Een synodebesluit is nooit definitief”, zegt hij. Volgens

de kerkorde kunnen kerkenraden of classes altijd bezwaar aantekenen, ook

nog na vele jaren.’ Harmannij had daarbij, neem ik aan, het oog op het in de

GKV-kerkorde geregelde recht van revisie (niet te verwarren met het recht

van herziening in kerkelijke rechtsgeschillen). De bezwaarden wijzen erop

dat de synode de dit jaar genomen besluiten ziet als een vervanging van het

eerder genomen besluit van 2017. En dat daartegen volgens hen beroep

mogelijk is (ik neem aan dat bedoeld wordt: verzoek om revisie). Het is niet

aan mij om te oordelen, of dit standpunt juist is. De reden dat ik er toch over

schrijf is, dat er inmiddels een nieuwe concept-kerkorde ligt voor de

toekomstige herenigde kerk (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en

Nederlands Gereformeerde Kerken, GKV/NGK), die op dit punt aan

duidelijkheid te wensen overlaat.
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‘Dat kan toch niet waar zijn, dacht ik als rechtgeaard jurist‘Dat kan toch niet waar zijn, dacht ik als rechtgeaard jurist
onmiddellijk.’onmiddellijk.’

Laat ik eerst uitleggen, waarom mijn primaire reactie was: ‘dit kan toch niet

waar zijn’. Als rechter heb ik voortdurend moeten werken met twee al zeer

oude en belangrijke rechtsbeginselen. Het eerste luidt: een geschil behoort

binnen afzienbare tijd tot een einde te komen (‘litis finiri oportet’). Het

tweede, minstens zo belangrijke en daarmee samenhangende beginsel is het

zogenaamde ‘ne bis in idem’ - beginsel. Letterlijk vertaald: niet twee keer

voor hetzelfde. Iemand die in een strafzaak onherroepelijk is vrijgesproken,

kan in beginsel voor hetzelfde feit niet opnieuw vervolgd worden. En iemand

die in een civiel geschil van de rechter (onherroepelijk) gelijk gekregen heeft,

hoeft er niet bang voor te zijn dat zijn tegenpartij zo maar weer van voren af

aan kan gaan procederen om alsnog zijn gelijk te halen.

Nu kan iemand zeggen: alles goed en wel, maar het gaat hier om

rechtsbeginselen. Zij zijn van toepassing in kerkrechtelijke

beroepsprocedures (rechtsgeschillen), maar niet in situaties waarin een

synode een theologisch-inhoudelijk of bestuurlijk standpunt heeft

ingenomen. Dat zou mijns inziens geen verstandige benadering zijn.

Allereerst valt op te merken dat de GKV-kerkorde 2016 die opvatting zelf ook

niet huldigt. Die zegt met zoveel woorden: een afgehandelde zaak behoort

niet opnieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe

feiten of gewijzigde omstandigheden of inzichten (inderdaad: ne bis in

idem). En dan gaat het om besluiten van kerkelijke vergaderingen.

Bovendien illustreert de discussie over toelating van vrouwen in het ambt

hoezeer een besluit over een bepaald onderwerp ook rechtsgevolgen voor

individuele betrokkenen kan hebben. Een vrouwelijke predikant, die

inmiddels op basis van een eerder synodebesluit is beroepen en bevestigd,

heeft een direct rechtspositioneel belang bij ordentelijke besluitvorming en

erkenning van de rechtsbeginselen die aan de orde zijn.

niet heersenniet heersen

In de huidige kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken (het

Akkoord van Kerkelijk Samenleven, AKS) zijn helemaal geen regels over

herziening of revisie opgenomen. Daar is kortweg bepaald: ‘Een besluit van

een Landelijke Vergadering wordt door de plaatselijke kerken bekrachtigd en

in onderlinge liefde nagekomen, tenzij dit besluit strijdig bevonden wordt

met Gods Woord of ook als het niet overeenstemt met de leer van de kerk of

met het AKS. Een kerkenraad die een besluit niet bekrachtigt (…) geeft

hiervan rekenschap aan de zusterkerken.’ Een sobere regeling, die inhoud

geeft aan het beginsel dat kerken niet over elkaar heersen.

In het concept van de toekomstige kerkorde wordt niet voor zo’n sobere

regeling gekozen maar staat een bepaling die blijkens de Toelichting ‘regelt

wat tot dusver wel het recht van revisie wordt genoemd’. Als men dat wil,

dient een en ander echter beter geregeld te worden. Met een helder

onderscheid tussen de begrippen herziening en revisie en een heldere

regeling wanneer en in welke mate daarvan gebruik kan worden gemaakt. En

dan lijken mij de hiervoor genoemde rechtsbeginselen van wezenlijk belang.

Het goed regelen kan heel goed met een korte bepaling in de Kerkorde, die

uitwerking krijgt in een onderliggende regeling.

niet monddoodniet monddood

Dit alles is niet bedoeld om bezwaarden in een bepaalde kwestie monddood

te maken. Ook al zijn de procedurele mogelijkheden om goede redenen

uitgeput, de verantwoordelijkheid om naar elkaar te blijven luisteren en in

vrede samen te leven blijft bestaan. De apostel Paulus schreef ooit dat ieders

overtuiging een aangelegenheid is tussen hem/haar en God (Rom. 14 vers

22). Hij riep vervolgens op ‘elkaar te aanvaarden ter ere van God, zoals

Christus u heeft aanvaard’ (15 vers 7). Dat zijn richtlijnen die kunnen helpen

om niet in eindeloze procedures verzeild te raken. Tegen die achtergrond is

de door mij aangehaalde bepaling uit het AKS eigenlijk zo gek nog niet. <
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Gedachten overGedachten over
Pinksteren: leert de GeestPinksteren: leert de Geest
ons ‘kruisdragen’ of in deons ‘kruisdragen’ of in de
‘overwinning staan’?‘overwinning staan’?
De uitwerking van Pinksteren loopt

bij gereformeerde en charismatische

christenen uiteen. De ene traditie

legt nadruk op een theologie van het

kruis, de andere wil ‘in Christus

overwinning staan’, signaleert

theoloog Hans Burger.

ACHTERGROND

DrieargDriearg
Ik ben voor vakantie in Israël en

Palestina.

OPINIE

Debat over Israël isDebat over Israël is
gepolariseerd, zo blijktgepolariseerd, zo blijkt
uit de vele verschillendeuit de vele verschillende
reacties van lezersreacties van lezers
Het Palestijns-Israëlische conflict

doet veel stof opwaaien, ook in de

opiniemailbox van het Nederlands

Dagblad. Een bloemlezing uit de

reacties.

OPINIE

Wees maar woedend,Wees maar woedend,
want er valt nog heel watwant er valt nog heel wat
recht te zettenrecht te zetten
Met de komst van internet en sociale

media is het aantal woedende burgers

drastisch toegenomen. Woede is als

een besmettelijke emotie, een

vergelijking met een virus ligt voor de

hand.
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Iedereen isIedereen is
verantwoordelijk voor hetverantwoordelijk voor het
stikstofdilemma. Nietstikstofdilemma. Niet
alleen de boerenalleen de boeren
Het stikstofdilemma is niet alleen het

probleem van de boeren, stelt

hoogleraar Ad de Bruijne. Het

probleem vraagt ethische en

spirituele bezinning van ons

allemaal, stelt Ad de Bruijne.

COLUMN

Het christelijk-sociaalHet christelijk-sociaal
denken betekent ook datdenken betekent ook dat
je de economie niet opje de economie niet op
haar beloop kunt latenhaar beloop kunt laten
In zekere zin speelt vandaag weer

dezelfde sociale kwestie als 120 jaar

geleden: onvoldoende sociale

zekerheid voor degenen die door

werkloosheid, ziekte,

arbeidsongeschiktheid of ouderdom

niet kunnen werken.

OPINIE

Maak maatschappelijkeMaak maatschappelijke
zorg even belangrijk alszorg even belangrijk als
medische zorgmedische zorg
De maatschappelijke zorg is een groot

doolhof van instellingen. Dat moet

anders, stelt Gerard Hazenkamp: er

moet een ‘huisdeskundige

maatschappelijke zorg’ komen.
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Dicht snel de mondialeDicht snel de mondiale
digitale kloof en verhefdigitale kloof en verhef
betekenisvolle toegangbetekenisvolle toegang
tot het internet tot eentot het internet tot een
mensenrechtmensenrecht
Corona heeft duidelijk gemaakt hoe

belangrijk toegang tot internet is om

in de maatschappij mee te doen. De

mondiale digitale kloof moet daarom

rap worden gedicht, schrijft Eelco

Keij.

INGEZONDEN

Staat de mens ten diensteStaat de mens ten dienste
van natuur en bos?van natuur en bos?
In het artikel 'Nederland, neem

bomen serieus' (ND, 10 mei 2021)

schrijft Tineke Bennema: 'Nederland

behoort binnen de EU tot landen die

het meest verantwoordelijk zijn voor

ontbossing in Zuid-Amerika en

Zuidoost-Azië vanwege de import

van veevoer en palmolie.'
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