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(Dick Vos)
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.

Opinie: Een kerkorde zal afdwingbaarOpinie: Een kerkorde zal afdwingbaar
moeten zijnmoeten zijn
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.

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! <
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Zes vragen over de
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Rutte: uithuisplaatsingRutte: uithuisplaatsing
toeslagenkinderen is zeertoeslagenkinderen is zeer
ernstig. ‘We gaan heelernstig. ‘We gaan heel
precies uitzoeken hoe hetprecies uitzoeken hoe het
zit’zit’
Dat honderden kinderen van

gedupeerden van de toeslagenaffaire

uit huis zijn geplaatst, is ‘zeer

ernstig’. Dat ‘moeten we zeer ernstig

bekijken’, vindt premier Mark Rutte.

COLUMN ( PREMIUM

Onderdrukking enOnderdrukking en
uitsluiting herhalen zichuitsluiting herhalen zich
in de geschiedenis. In datin de geschiedenis. In dat
spoor betoogde domineespoor betoogde dominee
VisserVisser
De preek van dominee Paul Visser

over Openbaring 13 heeft veel

commotie veroorzaakt. Maar laten we

wel wezen: de geschiedenis is een

complot, een strijd tussen de vrouw

en de draak.

OPINIE

Het CDA onderscheidtHet CDA onderscheidt
zich niet meer en iszich niet meer en is
overbodig geworden. Deoverbodig geworden. De
partij is morsdoodpartij is morsdood
Wie zich verdiept in de geschiedenis

van het CDA, raakt bijna als vanzelf

geïnspireerd door de beginselen van

deze politieke stroming. Juist daarom

stemt de huidige stand van zaken

droevig.
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