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Inleiding 
 

 

 

 

ARTIKEL 1 

Naar het apostolisch voorschrift van 1 Korintiërs 14 : 40, dat in de gemeente van Christus alles betamelijk en in 

goede orde hoort te geschieden, wordt in deze kerkorde een aantal artikelen gegeven waarnaar zal worden 

gehandeld met betrekking tot het leven in en werken van de kerken, met het oog op het volbrengen van de taak, 

waartoe zij naar de Heilige Schrift en haar belijdenis geroepen zijn. 
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HOOFDSTUK 1 

De ambten in de kerk 

 
 

 

 

I. Algemene bepalingen 

 

ARTIKEL 2 

De ambten, waaraan in opdracht van Christus het dienstwerk in de gemeente is toevertrouwd, zijn binnen de 

voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) die van dienaar des Woords, van ouderling en van 

diaken. Sommigen van de predikanten zullen afgezonderd worden voor de opleiding tot de dienst des Woords, 

anderen voor het zendingswerk. 

 

ARTIKEL 3 

Niemand zal in de kerk enig ambt vervullen zonder daartoe op wettige wijze geroepen en daarin bevestigd te 

zijn. Voor de roeping tot enig ambt komen slechts in aanmerking belijdende leden, die voldoen aan de in de 

Heilige Schrift voor ambtsdragers gestelde eisen. 

 

ARTIKEL 4 

De roeping tot het vervullen van een ambt wordt uitgebracht door de kerkenraad. De kerkenraad brengt deze 

roeping uit op grond van een onder zijn leiding gehouden verkiezing door de gemeente. Deze verkiezing 

geschiedt uit een aantal door de kerkenraad voorgestelde kandidaten. De kerkenraad kan de leden der gemeente 

tevoren in de gelegenheid stellen de aandacht te vestigen op voor het ambt geschikte personen. 

De verkiezing geschiedt, na gebed, door de stemgerechtigde leden van de gemeente overeenkomstig de door de 

kerkenraad vastgestelde regeling. 

De kerkenraad zal de namen van de geroepen ambtsdragers op twee achtereenvolgende zondagen aan de 

gemeente voordragen om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging. Indien geen bezwaren 

zijn ingekomen of de kerkenraad de ingebrachte bezwaren niet voldoende gegrond acht, zal de bevestiging in een 

kerkdienst plaats hebben, met gebruikmaking van de daarvoor vastgestelde formulieren. 

 

 

II. De dienaren des Woords 

 

ARTIKEL 5 

Voor de toelating tot het ambt van dienaar des Woords is een door de kerken erkende theologische opleiding 

vereist.  

Degene die een zodanige opleiding ontvangen heeft en staat naar het ambt van dienaar des Woords, dient zich te 

onderwerpen aan een kerkelijk examen.  

De deputaten daarvoor aangewezen door de synode nemen het examen af ten overstaan van de synode 

waaronder de kerk ressorteert waar de kandidaat is ingeschreven. Dit examen zal zowel de leer als het leven van 

de kandidaat betreffen. De synode stelt diegene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, op voorstel van 

de deputaten van de synode, beroepbaar, tenzij zij daartegen gegronde bezwaren heeft.            * 

 

ARTIKEL 6  

De beroeping van een kandidaat of van een dienaar des Woords zal geschieden door de gemeente, onder leiding 

van de kerkenraad en met goedkeuring van de synode, waar de beroepene een goede kerkelijke attestatie inzake 

leer en leven heeft te tonen. Nadat zijn naam op twee opeenvolgende zondagen aan de gemeente is meegedeeld 

en geen wettig bezwaar is ingebracht, volgt de bevestiging met gebruikmaking van het vastgestelde formulier.   * 

 

ARTIKEL 7 

Kandidaten en dienaren des Woords die beroepen worden als dienaar des Woords voor bijzondere arbeid zullen 

verbonden worden of blijven aan een gemeente. De verhouding waarin zij tot de betrokken kerk staan zal 

geregeld worden onder goedkeuring van de synode. Onder bijzondere arbeid wordt verstaan de kerkelijke arbeid 

in missionaire dienst, in verpleeghuizen, ziekenhuizen, gevangenissen enzovoorts. 
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ARTIKEL 8 

Wie geen door de kerken erkende theologische opleiding heeft gevolgd kan niet toegelaten worden tot de dienst 

des Woords en van de sacramenten, tenzij op overtuigende wijze blijkt dat hij die gaven bezit, die voor een 

dienaar des Woords onmisbaar zijn, zoals een levend geloof, nederigheid, ingetogenheid, gezond verstand, 

onderscheidingsvermogen en welsprekendheid. De beoordeling of dit het geval is geschiedt door de deputaten 

belast met het afnemen van het kerkelijk examen ten overstaan van de synode. Na een gunstig oordeel van de 

synode zal gehandeld worden volgens de door de synode vastgestelde regeling.             *        
               

ARTIKEL 9 

Voorgangers die zich sinds kort gevoegd hebben bij een van de kerken en niet afkomstig zijn uit een kerk 

waarmee kerkelijke gemeenschap wordt onderhouden, zullen slechts met grote voorzichtigheid tot het ambt van 

dienaar des Woords worden toegelaten. Daarbij zullen de desbetreffende algemene kerkelijke bepalingen in acht 

worden genomen. Indien de synode en de deputaten van de synode dit noodzakelijk achten, zullen deze 

zogeheten proponenten eerst een proeftijd moeten vervullen. 

 

ARTIKEL 10  

Een dienaar des Woords mag geen beroep naar een andere gemeente aannemen zonder tijdig overleg met en 

toestemming van zijn kerkenraad en zonder instemming van de synode. Ook mag een andere kerk hem niet 

ontvangen zonder de daartoe vereiste akten van ontslag in orde te hebben bevonden. 

 

ARTIKEL 11 

De kerkenraad is verplicht namens de gemeente, die hij hierin vertegenwoordigt, haar predikanten naar behoren 

van levensonderhoud te voorzien. 

 

ARTIKEL 12 

Een dienaar des Woords zal, wanneer hij eenmaal op de bovenomschreven wijze wettig beroepen is, zijn leven 

lang aan de dienst van de kerken verbonden zijn. Daarom is het hem niet toegestaan zich tot een andere staat des 

levens te begeven dan om gewichtige redenen, die ter kennis van de synode gebracht en door haar beoordeeld 

moeten worden na advies van de deputaten van de synode te hebben ingewonnen.            * 

 

ARTIKEL 13 

Wanneer een predikant door ouderdom, ziekte of andere oorzaken niet meer in staat is zijn ambtswerk te 

verrichten, behoudt hij niettemin de eer en naam van dienaar des Woords. De kerk die hij gediend heeft zal hem 

op gepaste wijze onderhouden. Deze verplichting geldt ook met betrekking tot weduwen en wezen van de 

predikanten.                                 * 

 

ARTIKEL 14 

Wanneer een dienaar des Woords om de hierboven vermelde of andere reden zijn dienst voor een tijd moet 

onderbreken, wat niet zal gebeuren zonder advies van de kerkenraad, behoudt deze raad te allen tijde het recht 

hem terug te roepen.                  * 

 

ARTIKEL 15  

Niemand mag in een andere kerk het Woord of de sacramenten bedienen zonder toestemming van de kerkenraad 

van die kerk. 

 

ARTIKEL 16  

De taak van de dienaren des Woords is trouw voor te gaan in de gebeden en in de bediening van het Woord -

zowel binnen als buiten de gemeente- en de bediening van de sacramenten. Predikanten behoren toe te zien op 

hun mede-ambtsdragers en op de gemeente, en samen met de ouderlingen de tucht te bedienen en te zorgen, dat 

alles op gepaste wijze en ordelijk gebeurt.                 * 

 

ARTIKEL 17 

Ten aanzien van de dienaren des Woords zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar gelijkheid, zowel wat betreft 

de plichten als de rechten die hun ambtswerk met zich brengt, een en ander ter beoordeling van de kerkenraad 

en, indien nodig, van de synode. 

Hetzelfde beginsel dient ook in acht te worden genomen met betrekking tot ouderlingen en diakenen. 
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III. De opleiding tot de dienst des Woords 

 

ARTIKEL 18 

Voor de verzorging van de opleiding van predikanten zal de synode deputaten benoemen die in verband hiermee 

contacten zullen leggen en regelingen zullen treffen. 

 

ARTIKEL 19 

Wanneer de kerken iemand afzonderen voor de opleiding tot de dienst des Woords behoort deze persoon trouw 

te blijven aan de Heilige Schrift en de zuivere leer. Een dergelijke docent blijft op de wijze van 

emeritipredikanten verbonden aan de kerk die hij gediend heeft en houdt de rechten van een dienaar des Woords. 

 

ARTIKEL 20  

De kerken zullen ernaar streven, dat er studenten in de theologie zijn. Zij zullen, als dit nodig is, financiële steun 

verlenen. 

 
IV. De ouderlingen en diakenen 

 

ARTIKEL 21 

De taak van de ouderlingen is, tezamen met de dienaar des Woords, over de gemeente de herderlijke zorg uit te 

oefenen, over haar en over de mede-ambtsdragers het opzicht te hebben en het vermaan en de tucht te oefenen, 

de leden der gemeente trouw te bezoeken en ook te proberen anderen voor Christus te winnen. 

 

ARTIKEL 22 

De taak van de diakenen is gelden en goederen in te zamelen ter voorziening in de nood van de behoeftigen. Het 

ingezamelde zullen zij trouw en ijverig naar gelang van de behoefte, na onderling overleg, besteden, mensen in 

nood zo mogelijk bezoeken en troosten en  bevorderen dat de ter beschikking gestelde middelen goed worden 

gebruikt. Met het oog hierop zullen zij de leden der gemeente opwekken en zo toerusten, dat ook dezen in woord 

en daad aan hen die geen helper hebben dienstbaar zullen zijn. 

Van hun beleid hebben de diakenen rekening en verantwoording te doen aan de gehele kerkenraad en 

desgevraagd kunnen zij dit doen aan de leden van de gemeente op een door de kerkenraad vast te stellen tijd en 

wijze. 

 

ARTIKEL 23 

De diakenen zullen zo nodig, hetzij met andere diaconieën, hetzij met instellingen die zich bewegen op het 

terrein van diaconaal en maatschappelijk werk, geregeld contact onderhouden, en zo mogelijk samenwerken 

voor de uitoefening van hun ambtelijke opdracht. 

 

ARTIKEL 24 

De ouderlingen en de diakenen zullen gedurende een door de kerkenraad vast te stellen periode zitting hebben. 

De kerkenraad kan deze periode voor eenmaal met één jaar verlengen; hij zal dan mededeling aan de gemeente 

doen van de redenen daarvoor. 

In de regel zal ieder jaar een deel van hen aftreden. De aftredenden zullen niet meteen herkiesbaar zijn, tenzij het 

naar het oordeel van de kerkenraad voor het welzijn van de gemeente nodig is één of meer van hen opnieuw aan 

de gemeente ter verkiezing voor te stellen. 

 

ARTIKEL 25 

Ouderlingen, diakenen, dienaren des Woords en docenten aan een theologische opleiding zullen bij hun 

bevestiging in het ambt dan wel de aanvaarding van hun taak blijk geven van hun instemming met de 

gereformeerde belijdenis door ondertekening van een formulier dat door de synode is vastgesteld. 

Zij die met goed gevolg het kerkelijk examen hebben afgelegd, zullen in de bijeenkomst van de synode, waarin 

de beroepbaarstelling plaatsvindt, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk 

formulier, dat door de synode is vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 2 

De vergaderingen van de kerk 
 

 

 

I. Algemene bepalingen 

 

ARTIKEL 26 

Bij de opening en de sluiting van alle vergaderingen zal de Here met gebed en dankzegging worden 

aangeroepen. 

 

ARTIKEL 27 

De regering van de kerk en het opzicht en de tucht in de kerk zijn toevertrouwd aan haar vergaderingen. 

Er zijn twee onderscheiden vergaderingen: de kerkenraad en de synode. 

 

ARTIKEL 28 

Zij die naar de meerdere vergaderingen worden afgevaardigd behoren hun geloofsbrieven en instructies, 

ondertekend door hen die ze hebben afgevaardigd, mee te brengen. Deze personen hebben stemrecht, behalve in 

aangelegenheden die hun persoon of kerken in het bijzonder betreffen. 

 

ARTIKEL 29 

In deze vergaderingen zullen geen andere dan kerkelijke zaken behandeld worden. Dat dient op kerkelijke wijze 

te gebeuren. In meerdere vergaderingen behoort alleen behandeld te worden wat in de mindere vergadering niet 

kon worden afgedaan, of wat behoort tot de kerken van de meerdere vergadering in het algemeen. 

 

ARTIKEL 30 

Als iemand van oordeel is dat hem door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan, als hij 

een besluit van een vergadering in strijd acht met bepalingen van de kerkorde of als hij door woord of daad het 

welzijn van de kerk geschaad acht, kan hij in appèl gaan bij de meerdere vergadering. 

Als iemand het besluit van een vergadering in strijd acht met duidelijke uitspraken van het Woord van God is hij 

verplicht in appèl te gaan bij de meerdere vergadering. 

De uitspraak die bij meerderheid van stemmen is gedaan zal als bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt 

dat zij in strijd is met het Woord van God of met de kerkorde. 

Onverminderd het recht van appèl bestaat de mogelijkheid bij de eerstvolgende gelijksoortige vergadering een 

verzoek tot revisie van een gedane uitspraak in te dienen. Dit verzoek dient op dezelfde wijze met redenen 

omkleed te zijn als een appèl of dient anderszins een element te bevatten dat bij het doen van de uitspraak buiten 

beschouwing was gebleven of onvoldoende was gewogen.             * 

 

II. De kerkenraad 

 

ARTIKEL 31  

In alle kerken zal een kerkenraad zijn, bestaande uit de dienaren des Woords, de ouderlingen en de diakenen, 

welke regelmatig zal samenkomen.                               *

   

ARTIKEL 32  

De taak van de voorzitter is om dat aan de orde te stellen en toe te lichten wat behandeld moet worden, toe te 

zien dat een ieder op zijn beurt spreekt, hen die te scherp en strijdlustig zijn in het spreken te vermanen en indien 

hij geen gehoor vindt het zwijgen op te leggen. Zijn taak eindigt wanneer de vergadering uiteen gaat. 

ARTIKEL 33 

In alle vergaderingen zal naast de voorzitter een scriba optreden, om zorgvuldig te notuleren hetgeen het 

vastleggen waard is. 

 

ARTIKEL 34 

Alleen met instemming van de synode kunnen in een plaats voor het eerst of opnieuw de ambten worden 

ingesteld. Bij opheffing van gemeenten is het advies van de synode nodig. 
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ARTIKEL 35 

In plaatsen, waar geen kerkenraad kan zijn en toch leden wonen, zullen deze leden door de synode onder de zorg 

van een naburige kerkenraad gesteld worden. 

 

ARTIKEL 36 

De diakenen zullen regelmatig bijeenkomen om onder aanroeping van de Here de diaconale aangelegenheden te 

behandelen.  

 

III. De meerdere vergaderingen 
 

ARTIKEL 37 

De classis heeft over de kerkenraad hetzelfde gezag als de synode over de classis.  

Zolang de kerken niet besluiten tot een indeling in classes, neemt de synode de taken van de classis waar.        * 

  

ARTIKEL 38 

De classicale resp. synodale vergaderingen bestaan uit de kerken van het betreffende ressort, die elk een dienaar 

des Woords, een ouderling en een diaken, voorzien van behoorlijke credentiebrieven, afvaardigen. Wanneer een 

kerk vacant is worden twee ouderlingen en een diaken afgevaardigd. De classis resp. synode vergadert minstens 

twee maal per jaar. Door de voorzitter wordt onder meer aan de afgevaardigden gevraagd of er iets is, waarin zij 

het oordeel en de hulp van de classis vragen of nodig hebben.  

Tenslotte worden in de laatste vergadering voor de synode de afgevaardigden naar deze synode verkozen.         * 

 

ARTIKEL 39 

Als aan een kerk twee of meer predikanten zijn verbonden zal ernaar gestreefd worden dat zij beurtelings worden 

afgevaardigd naar de classicale vergadering. 

 

ARTIKEL 40 

De classis rep. synode zal voor elke vacante gemeente een predikant als consulent aanwijzen die ter wille van de 

goede orde de kerkenraad met advies zal dienen, in het bijzonder bij het beroepingswerk. Beroepsbrieven moeten 

mede door hem ondertekend worden. 

 

ARTIKEL 41 

De classis resp. synode zal eenmaal per twee jaar ten minste twee van de meest ervaren en geschikte dienaren 

des Woords aanwijzen, om in alle kerken visitatie te verrichten. Zij kan naast deze dienaren des Woords ook 

hiervoor geschikte ouderlingen aanwijzen. 

De visitatoren zullen onderzoeken of de ambtsdragers zowel persoonlijk als gezamenlijk hun taak trouw vervul-

len, zich aan de zuivere leer houden, de bepalingen van de kerkorde naleven en zo goed zij kunnen met woord en 

daad de opbouw en de uitbreiding van de gemeente bevorderen.  

Het doel van de visitatie is het tijdig vermanen van ambtsdragers bij wie in een of ander opzicht nalatigheid 

geconstateerd wordt, en het met raad en daad meewerken aan de vrede, de opbouw en het welzijn van de kerken. 

Buitengewone visitatie kan ook plaats vinden op verzoek van een kerkenraad of van leden van een gemeente. 

De visitatoren zullen van hun bevindingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de classis. 

 

ARTIKEL 42 

Iedere kerk heeft behoorlijke zorg te dragen voor haar archief. Dit geldt eveneens voor de classis resp. synode. 

 

ARTIKEL 43 

De instructies van de zaken die in meerdere vergaderingen moeten worden behandeld mogen niet worden 

ingediend, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten van de voorgaande synoden gelezen zijn, 

opdat dat wat afgehandeld is niet opnieuw voorgesteld wordt, tenzij men oordeelt dat het moet worden 

veranderd. 

 

ARTIKEL 44 

Elke twee jaar -tenzij de omstandigheden anders vereisen- komen afgevaardigden van de kerken samen als 

synode. Naar de synode worden uit iedere kerk een dienaar des Woords, een ouderling en een diaken 

afgevaardigd. Vacante kerken vaardigen twee ouderlingen en een diaken af. Aan het einde van de vergadering 

zal een kerk worden aangewezen om de volgende synode samen te roepen. 

 
ARTIKEL 45  
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De synode zal twee soorten deputaten benoemen: deputaten voor de uitvoering van de zaken die tot haar taak 

behoren en deputaten die gezamenlijk, of ten minste met drie personen, bij de kerkelijke examens van de 

kandidaten tegenwoordig zijn. Bovendien zullen de eerstgenoemde deputaten in alle voorkomende 

moeilijkheden aan de kerken hulp bieden, opdat eenheid, orde en zuiverheid van de leer bevestigd en behouden 

worden. Zij hebben van al hun handelingen te rapporteren aan de synode.                           *

   

 

ARTIKEL 46 

Zo mogelijk zullen, naast vergaderingen met beslissingsbevoegdheid, meerdere vergaderingen worden belegd 

om elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren. 

 

ARTIKEL 47 

Over de relatie met kerken in het buitenland beslist de synode. 

Met kerken van gereformeerd belijden in binnen- en buitenland zal zoveel mogelijk kerkelijke gemeenschap 

worden geoefend.            * 
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HOOFDSTUK 3 

LEER, SACRAMENTEN EN EREDIENST VAN DE KERK 
 

 

 

 

ARTIKEL  48 

De kerken belijden het christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, zoals verwoord in de drie 

algemene belijdenisgeschriften en de drie formulieren van enigheid. 

 

ARTIKEL 49 

De kerken zullen erop toezien, dat de kinderen van de gemeente binnen de gemeente catechese ontvangen en 

zoveel mogelijk op christelijke scholen onderwezen worden. De kerken zullen van alle gelegenheden om op 

andere scholen onderwijs in de christelijke godsdienst te doen geven zoveel mogelijk gebruik maken.        * 

 

ARTIKEL 50 

Voor het weren van valse leer en dwaling, die via lectuur en andere communicatiemiddelen het leven van de 

gemeente bedreigen, zullen de predikanten en de ouderlingen onderricht en bijbelse tegenargumenten geven, 

waarschuwen en vermanen, zowel in de prediking als bij het catechetisch onderwijs en het huisbezoek. 

 

ARTIKEL 51  

Aan de kinderen van de gelovigen zal de doop als teken en zegel van Gods verbond zo spoedig mogelijk bediend 

worden in de openbare eredienst. 

 

ARTIKEL 52 

De kerkenraad zal zorg dragen dat aan de kinderen van gelovige ouders het sacrament van de doop wordt 

bediend en dat deze ouders bij de bediening van de heilige doop de daaraan verbonden verplichtingen op zich 

nemen. De doopvragen kunnen alleen beantwoord worden door belijdende leden. Wanneer het nodig is dat er 

getuigen bij de doop optreden, behoren dezen personen te zijn, die de zuivere leer toegedaan en onbesproken van 

wandel zijn.  

 

ARTIKEL 53 

De dienaren des Woords zullen bij de doopbediening, zowel van jonge kinderen als volwassenen, de daarvoor 

opgestelde formulieren gebruiken. 

 

ARTIKEL 54 

Zij die niet als kind gedoopt zijn, zullen de heilige doop pas ontvangen, nadat zij door de beantwoording van de 

in het daarvoor vastgestelde formulier opgenomen vragen openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. * 

 

ARTIKEL 55 

De namen van de gedoopten, en ook van de ouders en eventuele getuigen, en de datum van de doop zullen 

volledig in het doopregister opgetekend worden. 

 

ARTIKEL 56 

Tot het Heilig Avondmaal zal de kerkenraad alleen hen toelaten die belijdenis van het geloof naar de 

gereformeerde leer hebben gedaan en godvrezend leven.                             * 

 

ARTIKEL 57 

Iedere kerk zal het avondmaal op die wijze vieren als naar haar oordeel het meest tot stichting van de gemeente 

dienen kan, met dien verstande dat de tekenen van brood en wijn naar de inzetting van Christus gebruikt zullen 

worden en dat het formulier van het avondmaal en de daarin opgenomen gebeden zullen worden gevolgd. 

 

ARTIKEL 58 

De bediening van het avondmaal mag alleen plaats hebben onder toezicht van ouderlingen, volgens kerkelijke 

orde en in een openlijke samenkomst van de gemeente. Het avondmaal des Heren zal minstens eens per drie 

maanden, na gehouden voorbereiding, worden gevierd.            * 
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ARTIKEL 59  

Op de zondag, als de dag des Heren, zal de gemeente tweemaal samenkomen onder de bediening van het Woord. 

Het samenkomen op andere dagen wordt aan het oordeel van de kerkenraad overgelaten.        * 

 

ARTIKEL 60 

De kerkenraad zal de gemeente ten minste eenmaal op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag en de Hemelvaartsdag 

samenroepen. Ook zal hij zoveel mogelijk zorg dragen dat kerkdiensten worden gehouden op de Oudejaars- en 

de Nieuwjaarsdag en op de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. Het wordt aan de eigen keuze van de 

kerken overgelaten kerkdiensten te houden op de tweede feestdagen. 

 

ARTIKEL 61 

De kerkenraad zal er zorg voor dragen dat zo mogelijk eenmaal per zondag in de prediking de leer van Gods 

Woord verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus of in een van de andere erkende 

belijdenisgeschriften. 

 

ARTIKEL 62 

Om de erediensten herkenbaar en betrouwbaar te houden zal in de regel de orde van dienst zoals die door de 

synode is goedgekeurd worden gevolgd. Ook zullen de Psalmen en de door de synode goedgekeurde liederen 

worden gezongen. 

 

ARTIKEL 63 

De kerkenraden zullen erop toezien, dat de leden der gemeenten hun huwelijk aangaan met inachtneming van de 

geboden van God en het ten overstaan van de overheid voltrokken huwelijk in een kerkdienst laten bevestigen, 

waarbij één van de daarvoor vastgestelde formulieren zal worden gebruikt. 

Onder huwelijk wordt naar bijbelse norm verstaan de verbintenis tussen één man en één vrouw. 

 

ARTIKEL 64 

De kerkenraden zullen er aan meewerken dat de leden der gemeenten die gestorven zijn op christelijke wijze 

begraven worden. Er zal op worden toegezien dat in deze dienst niet de overledene maar de bediening van het 

Woord centraal staat. 

 

ARTIKEL 65 

In geval van buitengewone omstandigheden van kerk en wereld zullen biddagen worden uitgeschreven door de 

kerk die daarvoor door de laatste synode is aangewezen. 
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HOOFDSTUK 4 

HET VERMAAN EN DE TUCHT VAN DE KERK 
 

 

 

 

ARTIKEL 66 

De kerkelijke tucht zal naar het Woord van God en tot Zijn eer bediend worden. Zij heeft ten doel dat de zondaar 

met God, de gemeente en zijn naaste verzoend wordt en de gegeven aanstoot uit de gemeente van Christus wordt 

weggenomen. 

Het vermaan en de tucht, welke door de kerkenraad geoefend worden, laten onaangetast de roeping die op alle 

leden der gemeente rust om op elkaar in broederlijke liefde toe te zien en zo nodig elkaar te vermanen en dit 

vermaan ter harte te nemen. 

Aangezien de kerkelijke tucht geestelijk van aard is, ontslaat zij niet van de burgerlijke rechtspraak. 

 

ARTIKEL 67  

Wanneer iemand tegen de zuiverheid van leer of wandel zondigt door heimelijke zonde, zodat hij geen openbare 

ergernis gegeven heeft, zal de regel worden nageleefd die Christus duidelijk voorschrijft in Matteüs 18: 15-18. 

 

ARTIKEL 68 

De heimelijke zonden waarover de zondaar na persoonlijke broederlijke vermaning (Mat.18:15) of na herhaling 

daarvan onder twee of drie getuigen (Mat.18:16) berouw toont, worden niet voor de kerkenraad gebracht. 

 

ARTIKEL 69  

Wanneer iemand over een heimelijke zonde door twee of drie personen in liefde vermaand is en aan die 

vermaning geen gehoor geeft of wanneer iemand een openbare zonde gedaan heeft, zal dit aan de kerkenraad 

meegedeeld worden (Mat.18:17). Hierbij zal de kerkenraad hoor en wederhoor toepassen. 

 

ARTIKEL 70 

Wanneer iemand zich bekeert van een openbare zonde of van een geheime zonde die moest worden meegedeeld 

aan de kerkenraad, zal de kerkenraad zijn schuldbelijdenis aanvaarden als daarbij voldoende tekenen van berouw 

gezien worden. De kerkenraad zal beoordelen of van deze verzoening mededeling aan de gemeente gedaan moet 

worden. 

 

ARTIKEL 71 

Wanneer iemand de kerkelijke vermaning hardnekkig verwerpt of een openbare of in ander opzicht ernstige 

zonde begaan heeft zal de kerkenraad hem de toegang tot het avondmaal van de Here ontzeggen. 

Indien deze persoon na talrijke daarop volgende vermaningen geen berouw toont zal de kerkenraad als uiterste 

remedie tenslotte tot afsnijding overgaan, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient te worden gebruikt. 

Niemand mag worden geëxcommuniceerd zonder instemming van de synode. 

 

ARTIKEL 72 

Voordat de kerkenraad –na de ontzegging van het avondmaal en de daarop gevolgde vermaningen – tot de 

afsnijding overgaat, zal hij de gemeente in kennis stellen van de hardnekkigheid van de zondaar. Daarbij zullen 

genoemd worden zijn zonde en de vele pogingen om hem tot inkeer te brengen door bestraffing, ontzegging van 

het avondmaal en talrijke vermaningen. De gemeente zal aangespoord worden hem aan te spreken en voor hem 

te bidden. Hiervoor zal driemaal een afkondiging gebruikt worden. Om de zondaar nog te ontzien zal in de eerste 

afkondiging zijn naam niet genoemd worden. 

In de tweede zal, met de in artikel 71 bedoelde instemming van de synode, zijn naam genoemd worden. 

In de derde zal de kerkenraad aan de gemeente meedelen dat hij zich niet bekeert; op deze wijze zal de 

excommunicatie de stilzwijgende instemming van de gemeente hebben. 

Over het tijdsverloop tussen de afkondigingen beslist de kerkenraad. 

 

ARTIKEL 73 

Indien iemand die van de gemeente werd afgesneden in de weg van oprecht berouw zich bekeert en verzoening 

met God en de gemeente wenst zal de kerkenraad, na zich van de oprechtheid van zijn berouw overtuigd te 
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hebben, dit aan de gemeente meedelen. Indien er geen wettige bezwaren ingebracht worden zal hij weer in de 

gemeenschap van de kerk opgenomen worden met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde formulier. 

 

ARTIKEL 74 

Wanneer dienaren des Woords, ouderlingen of diakenen een openbare grove zonde bedrijven zullen de 

ouderlingen en de diakenen, direct na voorafgaand onderzoek door de kerkenraden van de plaatselijke en de 

meest nabij gelegen gemeente, uit hun ambt ontzet worden. De dienaren des Woords zullen in zo’n geval 

geschorst worden, waarna de synode met advies van deputaten naar Art. 45 K.O. beoordeelt of zij afgezet 

moeten worden.  

 

ARTIKEL 75 

Onder de grove zonden die met schorsing of afzetting behoren gestraft te worden zijn de voornaamste: het 

aanhangen en verspreiden van onbijbelse leer, openbare scheurmaking, godslastering, occultisme, verzaking van 

het ambtswerk, het zich toe-eigenen van de taken van een andere ambtsdrager, laster, meineed, echtbreuk, 

overspel, diefstal, gewelddadig optreden, regelmatige dronkenschap, oneerlijk winstbejag. Kortom al de zonden 

en grove feiten die bij andere kerkleden als grond voor afsnijding gelden.             * 

 

ARTIKEL 76 

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder elkaar censura morum houden en elkaar met 

betrekking tot hun ambtsbediening in liefde vermanen. 
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HOOFDSTUK 5 

TAAK EN BETREKKINGEN VAN DE KERK NAAR BUITEN 
 

 

 

 

ARTIKEL 77 

De kerken zijn geroepen gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de gemeente van Christus 

met het volk Israël en zoekt het gesprek met Israël over het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder met 

betrekking tot het Koninkrijk van God en het belijden dat Jezus de Messias is.            * 

 

ARTIKEL 78 

De kerken zullen zich door middel van evangelisatiewerk richten tot hen die vervreemd zijn van of onbekend 

zijn met het evangelie, om hen zo mogelijk te brengen tot de gemeenschap met Christus en Zijn kerk. Dit zal 

gebeuren onder leiding van de kerkenraad, die de gemeenteleden ook zal opwekken Jezus Christus in het midden 

van de wereld met woord en daad te belijden.             * 

 

ARTIKEL 79 

De kerken zullen zich richten tot de volken die onbekend zijn met het Evangelie om hun in gehoorzaamheid aan 

het bevel van Christus het Evangelie te verkondigen en om degenen, die tot het geloof gekomen zijn en de 

heilige doop ontvangen hebben, bijeen te brengen in een gemeente. 

Waar al gemeenten zijn zullen de kerken, wanneer zij daarom gevraagd worden, naar behoefte helpen bij het 

inrichten en opbouwen van een eigen kerkelijk leven en met die gemeenten deelnemen aan het vervullen van de 

zendingsopdracht.                              *

  

ARTIKEL 80 

De kerken zullen deelnemen aan het gesprek over belangrijke problemen van de menselijke samenleving en met 

de middelen die haar ten dienste staan dit gesprek stimuleren en verder helpen.  

Zij zullen correspondentie met de overheid nastreven en in voorkomende gevallen tot overheid en volk haar 

getuigenis doen uitgaan.                * 
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HOOFDSTUK 6 

SLOTBEPALINGEN 
 

 

 

 

ARTIKEL 81 

De kerkenraden zullen aan hen die uit de gemeente vertrekken een getuigenis over hun kerkelijke staat meege-

ven. Met deze attestatie hebben zij in de kerk van de nieuwe woonplaats toegang als lid.          * 

 

ARTIKEL 82 

Leden die worden opgenomen in instellingen blijven behoren tot de kerk waartoe zij behoorden voor hun 

opname. 

 

ARTIKEL 83  

Geen kerk mag over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze ook, heersen. 

 

ARTIKEL 84 

De kerk is rechtspersoon en wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de praeses en de scriba van de 

kerkenraad. 

Ten aanzien van  het bestuur van de stoffelijke goederen wordt een kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd  

door twee personen, die daartoe bij het nemen van het uit te voeren besluit door de kerkenraad zijn aangewezen. 

De kerkenraad kan deze taak toevertrouwen aan een commissie van beheer, die aan hem verantwoording 

schuldig is. 

De kerken worden voor het burgerlijk recht ten aanzien van vermogensrechterlijke of andere aangelegenheden, 

die zij in classicaal of synodaal verband gemeenschappelijk hebben, vertegenwoordigd door de respectieve 

classicale of synodale vergaderingen, of door deputaten, die door deze vergaderingen worden benoemd, 

geïnstrueerd en ontslagen en die in al hun handelingen aan hun instructie gebonden zijn. 

 

 ARTIKEL 85 

Al deze artikelen, die de wettige orde van de kerken betreffen, zijn in gemeenschappelijk overleg vastgesteld en 

in eensgezindheid aanvaard. Wanneer dit in het belang van de kerken is, behoren ze gewijzigd, aangevuld of 

verminderd te worden. Een kerkenraad mag dit echter niet doen; zij zullen zich erop toeleggen de bepalingen van 

deze kerkorde na te leven zolang ze niet door de synode zijn veranderd. 
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UITVOERINGSBEPALINGEN 
 

 

 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.5 
De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland erkennen voor de opleiding van haar predikanten de 

Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen (Broederweg). Candidaten die hun opleiding aan de 

Protestantse Theologische Universiteit of aan een officieel erkende Theologische Universiteit in het buitenland 

hebben voltooid kunnen ook worden toegelaten tot de kerkelijke examens. 

 
Uitvoeringsbepaling bij Art. 6 

Een emeritus-verklaarde dienaar des Woords kan, met bewilliging van de kerkenraad van de gemeente waaraan 

hij verbonden is, en met goedkeuring van de synode, worden geroepen tot het verrichten van ambtelijke arbeid 

als dienaar des Woords. Een dergelijk beroep is altijd voor een beperkte tijdsduur; daarna kan het beroep 

hernieuwd worden. Voor het overige gelden alle bepalingen die ook voor predikanten gelden. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.8 
1. Niemand mag volgens Art.8 K.O. geëxamineerd worden, die reeds aan een theologische universiteit of 

faculteit heeft gestudeerd. 

2. Bij het onderzoek volgens Art.8 K.O. dient door alle kerkelijke vergaderingen bij het beoordelen van 

singuliere gaven gelet te worden op: a. de gaven van het inzicht in de Heilige Schrift; b .bekwaamheid om 

anderen te leren; c. bekwaamheid om een gemeente te leiden. 

De volgende regels zijn ten opzichte van het examen naar Art.8 K.O. in acht te nemen: 

a. De aspirant wendt zich tot zijn kerkenraad ter verkrijging van de attesten met betrekking tot de in Art.8 K.O. 

vereiste gaven.  

b. De kerkenraad zal daartoe beginnen met een onderzoek in te stellen naar zijn verhouding tot de Here, 

roeping, singuliere gaven en levenswandel, waarna hij de aspirant aan de synode zal voordragen onder 

overlegging van een zo volledig mogelijk schriftelijk rapport. 

c. De deputaten van de synode zullen, gezien het rapport van de kerkenraad, daarna onderzoek doen naar de 

singuliere gaven, zijn verhouding tot de Here, roeping tot het ambt, kennis van en zuiverheid in de belijdenis 

en algemene ontwikkeling. Tevens zullen de deputaten de aspirant een preekvoorstel laten houden over een 

door hen een uur tevoren opgegeven tekst. 

d. Bij genoegzame overeenstemming ten aanzien van de aanwezigheid van de vereiste singuliere gaven en 

bekwaamheden, dragen de deputaten de aspirant voor aan de synode onder overlegging van een zo volledig 

mogelijk schriftelijk rapport alsmede van dat van de kerkenraad sub 3b genoemd.  

e. Na het onderzoek van de rapporten van kerkenraad en deputaten stelt de synode bij de aspirant ook zelf een 

onderzoek in, op soortgelijke wijze als sub 3c voor de deputaten is aangewezen. Nadat ook de synode de 

vereiste singuliere gaven en bekwaamheden heeft geconstateerd, verleent zij toestemming tot het afnemen van 

het kerkelijk examen. 

f. Om zich voor dit examen te bekwamen zal door de deputaten voor de aspirant een studieprogramma worden 

opgesteld. 

g. De deputaten zullen hem gemeenten aanwijzen om onder toezicht van de predikant van de gemeente een 

preekvoorstel te houden, telkens over een andere tekst. Deze kerkenraden rapporteren hierover aan de 

deputaten. Na gunstige beoordeling kunnen de deputaten tot examinatie besluiten. 

h. Ten overstaan van de synode zal kerkelijk worden geëxamineerd in de volgende vakken: 

      1. Bijbelse geschiedenis; 

      2. Schriftverklaring, waartoe hem vier weken tevoren hoofdstukken uit het Oude en uit 

          het Nieuwe Testament worden opgegeven; 

      3. kerkgeschiedenis; 

      4. kennis van de belijdenis; 

      5. dogmatiek; 

      6. ethiek; 

      7. preekkunde; 

      8. liturgiek; 

      9. catechetiek; 

     10. herderlijke zorg; 
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     11. zendingswetenschap; 

     12. kerkrecht. 

Ook zal hij moeten improviseren over een tekst die hem een uur tevoren is opgegeven, terwijl hij een geschreven 

preekvoorstel dient in te leveren over een tekst die hem veertien dagen tevoren is opgegeven.              

i. De examinandus moet minstens twee jaar belijdend lid van een voortgezette Gereformeerde Kerk zijn geweest, 

voor hij zich tot de kerkenraad wendt en moet dan de leeftijd van dertig jaar hebben bereikt. 

j. Wanneer de examinandus aan de gestelde eisen beantwoordt wordt hij door de synode beroepbaar gesteld.  

k. Het is niet geoorloofd dat een betrokkene na te zijn afgewezen zich opnieuw tot de synode wendt met het 

verzoek hem te onderzoeken op de aanwezigheid van de in Art. 8 K.O. bedoelde gaven. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.12 
Indien een dienaar des Woords zijn gemeente niet langer met stichting kan dienen en er toch geen reden bestaat 

tot het oefenen van kerkelijke tucht, zal de kerkenraad hem van zijn dienst in de gemeente niet kunnen ontslaan 

zonder de goedkeuring van de synodes, die daarbij met medewerking en goedvinden van de door de synode 

aangewezen deputaten handelt. 

De synode kan, met medewerking en goedvinden van de door de synode aangewezen deputaten, een beperkende 

bepaling vaststellen inzake het vervullen van tot zijn ambt behorende werkzaamheden, indien de dienaar des 

Woords naar haar oordeel de kerken niet met stichting zal kunnen dienen. Het opnemen van een dergelijke 

bepaling heeft een meerderheid van tweederde van de stemmen nodig. 

Zolang de dienaar des Woords niet elders beroepen is, blijft de kerkenraad die hem ontsloeg, binnen de door de 

synode bepaalde grenzen, verantwoordelijk voor de voorziening in het onderhoud van hem en zijn gezin. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.13 
De kerken treffen gezamenlijk een regeling voor het onderhouden van emeriti en van weduwen en wezen van 

predikanten. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.14 
Wanneer een dienaar des Woords niet in staat is zijn kerk met stichting te dienen, is het mogelijk hem uit het 

ambt te ontheffen, zonder dat er sprake is van tuchtuitoefening. Hierbij zullen de zorgvuldigheid en procedures 

in acht worden genomen die ook bij tuchtuitoefening van toepassing zijn. 

Indien een predikant door omstandigheden, anders dan de bovenstaande of dan tuchtmaatregelen, ziekte of 

arbeidsongeschiktheid, tijdelijk niet in staat is reguliere ambtelijke arbeid te verrichten, terwijl hij niet wenst 

over te gaan tot een andere staat des levens, dan zal de kerkenraad, in samenwerking met de synode en de door 

de synode daartoe aangewezen deputaten, de betreffende predikant onderzoeken op zijn motivatie om in het 

ambt te willen blijven. 

Bij een zuivere motivatie, waarbij de dienst aan de kerken voorop staat, zal de kerkenraad, in samenwerking met 

synode en deputaten, de betreffende predikant eervol ontheffen uit de actieve dienst aan de betrokken kerk. 

Genoemde deputaten zullen daarna beoordelen of de ambtelijke activiteiten van de betreffende predikant het 

rechtvaardigen, dat hij als dienaar des Woords gehandhaafd blijft. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.16 

De dienaren des Woords en andere kerkelijke werkers dienen zich te houden aan de morele richtlijnen, zoals 

verwoord in de gedragscode die is vastgesteld door de synode. 

  

Uitvoeringsbepaling bij Art.30  

Gelijktijdig met het indienen van het appèl zal de appellant een afschrift zenden aan de vergadering die het  

besluit nam waartegen hij een bezwaar indient. De beslissing zal zowel aan de appellant als aan de betrokken 

vergadering worden meegedeeld. 

De uitvoering van het besluit waarvan revisie wordt verzocht wordt door indiening van het revisieverzoek slechts 

opgeschort wanneer de vergadering die het besluit nam daartoe beslist.  

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.31 

1. Indien het getal der ouderlingen meer dan drie bedraagt kan onderscheid gemaakt worden tussen de brede 

kerkenraad waartoe alle ambtsdragers behoren, en de smalle kerkenraad waarvan de diakenen geen deel 

uitmaken. In dat geval zal het opzicht over en de tucht in de gemeente bij de smalle kerkenraad berusten. Dan 

zullen de diakenen onder leiding van één van hen afzonderlijk bijeenkomen om de zaken die tot hun taak 

behoren te behandelen. 

2. In de regel berust het presidium van de kerkenraad bij de dienaar des Woords of, indien er in een gemeente 

meer dienaren des Woords zijn, in de regel beurtelings bij ieder van hen. Wanneer een gemeente geen dienaar 

des Woords heeft berust het presidium bij één van de ouderlingen, daartoe door de kerkenraad aangewezen. 
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3. De kerkenraad zal in de regel ten minste éénmaal per maand bijeenkomen. De kerkenraad zal ten minste 

éénmaal in de drie maanden aan zijn leden de vraag voorleggen, of er reden is elkander onderling te vermanen, 

in het bijzonder in verband met de vervulling van hun ambten. Dit is het zogeheten censura morum, dat is 

verbonden aan de eerstvolgende viering van het Heilig Avondmaal. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art. 37 

Wanneer het aantal kerken minder dan acht bedraagt komen deze kerken niet samen in afzonderlijke classes 

maar gezamenlijk in een synode, volgens de regeling zoals bepaald in de artikelen 38-43. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.38 

Het is de taak van de synode, getuigenissen van vertrek af te geven en in ontvangst te nemen alsmede approbatie 

te verlenen met betrekking tot dienaren des Woords. Voor de periode tussen haar gewone bijeenkomsten kan de 

synode deze taak toevertrouwen aan twee of meer kerken, de synode contracta. Deze actuarius zal van de daartoe 

te houden bijeenkomst kennis geven aan de overige kerken. In onderling overleg worden een voorzitter en een 

notulist voor deze vergadering gekozen. Na opening met Schriftlezing en gebed wordt het appèl nominaal 

gehouden. De synode contracta controleert of alle noodzakelijke stukken aanwezig zijn en of deze inhoudelijk en 

financieel in orde zijn. (Voor details wordt verwezen naar de artikelen 17, 18 en 19 van het huishoudelijk 

reglement van de synode.) De notulen worden ter vergadering vastgesteld en ondertekend ingediend bij de 

synode. In geval van ingebrachte wettige bezwaren zal de synode contracta geen beslissing nemen en van haar 

handelingen op de eerstvolgende bijeenkomst van de  synode verantwoording afleggen.   (Assen, 2018) 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.45 

De leden van het moderamen van de synode zullen, in de perioden die vallen tussen haar zittingen alsmede na 

haar sluiting, als haar deputaten de kerken vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen in alle gevallen, 

waarvoor geen andere deputaten aangewezen zijn en waarin zij dat wenselijk achten, en voorts alles verrichten 

wat door de generale synode ten aanzien van hun taak is bepaald. Voor hun werkzaamheden na de sluiting van 

de synode zijn zij verantwoording schuldig aan de eerstvolgende synode. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art.47 

1. Met kerken en groepen van gereformeerde belijdenis en kerkregering in Nederland zullen betrekkingen 

aangeknoopt en onderhouden worden in het belang van het herstel van de eenheid. Alle daartoe geëigende 

middelen, ook wanneer deze plaatselijk ondernomen worden, zullen, voor zover doenlijk en verantwoord is, 

steun ontvangen van de kerkelijke vergaderingen. 

Indien een kerkenraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijke kerkdiensten met een van de in de vorige 

alinea bedoelde kerken, hetzij bij gelegenheid, hetzij regelmatig, of tot het aangaan van een andere verbintenis 

met één van deze kerken, zal hij daartoe niet anders overgaan dan na de gemeente hierover gehoord te hebben en 

met inachtneming van de door de generale synode terzake vastgestelde bepalingen. 

2. Met andere dan de hiervoor bedoelde kerken in Nederland, die uit de Reformatie zijn voortgekomen dan wel 

sedert de Reformatie zich gevormd hebben, kunnen betrekkingen aangeknoopt en onderhouden worden in het 

belang van de samenwerking en het oefenen van christelijke gemeenschap. 

Indien een kerkenraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijke kerkdiensten met een van de in de vorige 

alinea bedoelde kerken, hetzij bij gelegenheid, hetzij regelmatig, of tot samenwerking met één van deze kerken, 

zal hij daartoe slechts overgaan na de gemeente erover gehoord te hebben en met inachtneming van de door de 

generale synode ter zake vastgestelde bepalingen. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art. 49 

De catechese zal worden gegeven in opdracht en onder toezicht van de kerkenraad, in de regel door een dienaar 

des Woords. De catechese wordt gegeven in directe aansluiting aan de Heilige Schrift; als voornaamste leerboek 

zal daarbij dienst doen de Heidelbergse Catechismus. Voor het overige is de keuze van de leerboeken en de 

andere leermiddelen toevertrouwd aan de dienaar des Woords, die daarover met de kerkenraad overleg pleegt. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art. 54 

1. Ten aanzien van degenen die uit een andere dan een Gereformeerde Kerk in de gemeente opgenomen worden, 

zal de doop alleen erkend worden, wanneer vaststaat dat deze in of vanwege een christelijke kerk of een kring 

van christenen, door een aldaar bevoegd geacht persoon, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen 

Geestes bediend werd. 

2. Wie lid is geweest van een gemeente die de kinderdoop niet kent en in deze gemeente op zijn belijdenis is 

gedoopt kan lid in volle rechten van een gereformeerde kerk worden wanneer hij de belijdenis van deze kerken 

kan onderschrijven. Zijn doop wordt dan gerekend als de doop van de in artikel 54 genoemden.  

(Noordwolde 2008) 
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3. Ten aanzien van kinderen die begeren gedoopt te worden is de handelwijze afhankelijk van de situatie. 

a. Indien het een kind betreft dat behoort bij een gezin dat toetreedt tot de gemeente middels belijdenis van de 

ouders, eventueel met volwassendoop, is er geen enkel bezwaar tegen het dopen van dit kind. In deze situatie 

dient er ook met dit kind een doopgesprek, op eigen niveau, plaats te hebben. 

b. Indien het een kind betreft dat los van de ouders of verzorgers en zonder hun toestemming vraagt om gedoopt 

te worden is het niet mogelijk om dit verzoek van het kind in te willigen aangezien kinderen onder het wettelijk 

gezag van hun ouders of verzorgers vallen. 

c. Indien het een kind betreft dat los van de ouders, maar met hun toestemming, gedoopt wenst te worden dient 

er allereerst een gesprek met het kind en met de ouders te zijn. In dit gesprek wordt de betekenis van de Doop 

uitgelegd; niet de Doop maakt iemand tot kind van de Here, de Doop bevestigt dit kindschap slechts.  

Wanneer de ouders belijdend lid zijn kan een kind tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar, het begin van de 

pubertijd, zonder bezwaar de doop ontvangen, maar alleen op het ja-woord van de ouders. Wanneer de ouders 

geen belijdend lid zijn of hun ja-woord niet willen geven, kan er geen sprake zijn van (kinder)doop. Ook 

wanneer er afwijzend op de vraag van het kind moet worden geantwoord is het gesprek om pastorale redenen 

van groot belang.  

Boven de genoemde leeftijdsgrens dient het kind tot de jaren des onderscheids te zijn gekomen, aangezien de 

dopeling de verantwoordelijkheden die behoren bij het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis en de in deze 

situatie daarbij behorende doop dient te begrijpen en in staat dient te zijn deze verantwoordelijkheden op zich te 

nemen. 

d. In alle situaties waarin een kind vraagt om gedoopt te worden is onderwijs van groot belang, of er nu wel of 

niet wordt besloten om deze wens in te willigen, opdat het kind mag groeien en bevestigd worden in het geloof. 

           (Assen 2017) 

 

Uitvoeringsbepaling bij Art. 56 

1. Voordat iemand wordt toegelaten tot het afleggen van deze openbare belijdenis des geloofs zal de kerkenraad 

een onderzoek instellen naar zijn beweegredenen en naar zijn leer en wandel; hierna zal zijn naam aan de 

gemeente ter goedkeuring worden voordragen. Voor het afleggen van openbare belijdenis des geloofs zal het 

daarvoor vastgestelde formulier worden gebruikt. 

2. Zij die uit een andere gemeente overkomen, zullen tot het Heilig Avondmaal toegang verkrijgen op grond van 

een overgelegde attestatie, voor zover deze getuigt van een gezonde leer en een godvrezende wandel. 

Zij die uit een andere dan een Gereformeerde Kerk daartoe het verlangen kenbaar maken, zullen tot het Heilig 

Avondmaal toegang verkrijgen, nadat zij, op grond van een door de kerkenraad ingesteld onderzoek naar hun 

leer en wandel, in de gemeente zijn opgenomen. De kerkenraad kan daarbij bepalen dat vooraf door hen 

openbare belijdenis des geloofs moet worden afgelegd. 

  

Uitvoeringsbepaling bij Art. 58 

1. Het zal in de vrijheid van de kerken staan in ziekenhuizen, huizen voor bejaarden en dergelijke inrichtingen 

het Heilig Avondmaal in een afzonderlijke kerkdienst te doen bedienen voor hen die tot de avondmaalsviering 

gerechtigd zijn of daartoe naar het oordeel van de kerkenraad als gasten kunnen worden toegelaten. 

2. Ook staat het in de vrijheid der kerken, het Heilig Avondmaal te bedienen bij aan huis gebonden belijdende 

leden van de betreffende kerk. Dit zal plaatsvinden met wettige ambtelijke vertegenwoordiging, terwijl zo 

mogelijk op enige wijze de eredienst waarin de gemeente het Heilig Avondmaal viert of vierde zal worden 

meegevierd. 

 
Uitvoeringsbepaling bij Art. 59 

1. De leiding van de kerkdiensten zal berusten bij de dienaar des Woords van de gemeente of bij een van haar 

dienaren, dan wel bij een andere, door de kerkenraad daartoe uitgenodigde bevoegde dienaar des Woords. 

Indien een proponent voorgaat zal hij de leiding hebben. Hij zal zich daarbij onthouden van alle verrichtingen 

welke een ambtelijk karakter dragen. 

2. Anderen dan dienaren des Woords of proponenten zijn gerechtigd tot het leiden van en het voorgaan in een 

kerkdienst, indien hun daartoe de bevoegdheid is verleend in overeenstemming met de door de synode 

vastgestelde bepalingen betreffende preekconsenthouders. Bij het uitoefenen van die bevoegdheid zullen zij zich 

onthouden van alle verrichtingen die een ambtelijk karakter dragen. 

3. In de overige gevallen zal de leiding berusten bij een ambtsdrager of een ander, naar het oordeel van de 

kerkenraad geschikt, lid der gemeente en zal een naar het oordeel van de kerkenraad geschikte preek worden 

gelezen. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Artikel 75 

Wanneer er sprake is van (seksueel) misbruik in een kerkelijke relatie gelden de procedures zoals verwoord in de 

regeling die hiervoor is opgesteld en aanvaard door de synode. 
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Uitvoeringsbepaling bij de Artikelen 77, 78, 79 en 80  
1. Ten behoeve van diverse gezamenlijke taken van de kerken zal de generale synode deputaten benoemen, aan 

wie wordt opgedragen de kerken met adviezen te dienen. 

2. Samenwerking bij deze taken met andere dan Gereformeerde kerken en personen zal uitsluitend plaatsvinden 

overeenkomstig de door de synode vastgestelde richtlijnen. 

3. De kerken kunnen voor deze bijzondere arbeid één of meer dienaren des Woords benoemen, die dan geacht 

zullen worden in dienst te staan van de gezamenlijke kerken, maar verbonden zullen zijn aan één der kerken. 

 

Uitvoeringsbepaling bij Artikel 81  
1. De kerkenraad kan op hun verzoek aan leden van andere dan voortgezette Gereformeerde Kerken, die op een 

zodanige afstand wonen van hun eigen kerk dat geregelde deelname aan de eredienst en aan het kerkelijk leven 

daar voor hen niet goed mogelijk is, of die met een lid van de voortgezette Gereformeerde Kerk gehuwd zijn, of 

die zich geestelijk verbonden weten met de voortgezette Gereformeerde Kerken, het gastlidmaatschap verlenen. 

 

2. Een gastlidmaatschap kan worden verleend aan leden van kerken  

a. die zichzelf verstaan als gemeenschap, die Christus rondom Woord en sacrament vergadert; 

b. waar de heilige doop wordt bediend naar de ordening van Christus (Mat.28:19); 

c. waar het heilig avondmaal wordt gevierd onder gebruikmaking van de instellingswoorden en binnen het kader 

van een verkondiging, die de gemeente rond de tafel van de Heer samenroept op grond van het eenmaal 

volbrachte offer van Jezus Christus, in geloof aan Zijn 

algenoegzame genade en in de verwachting van Zijn Rijk. 

 

3. Het ‘dooplidmaatschap’ dan wel ‘belijdend lidmaatschap’ in de eigen kerk is mede bepalend voor de 

beslissing, of aan een gastlid de positie als van een dooplid dan wel als van een belijdend lid wordt verleend. 

 

4. Gastleden aan wie de positie als van een dooplid wordt verleend hebben recht op de herderlijke zorg van de 

kerk, op het onderricht in de leer der kerk en vallen onder het vermaan en de tucht over doopleden. 

 

5. Gastleden aan wie de positie als van een belijdend lid wordt verleend hebben recht op 

a. de herderlijke zorg van de kerk; 

b. deelname aan de viering van het avondmaal; 

c. de bediening van de heilige doop aan hun kinderen; 

d. de aanvaarding van hun jeugdige gedoopte kinderen als gastleden met de positie als van een dooplid. 

Zij vallen onder het vermaan en de tucht van de kerk. 

Zij zijn uitgesloten van het actief en passief kiesrecht. 

 

6. Voordat een kerkenraad iemand als gastlid met de positie als van een belijdend lid aanvaardt, zal hij zich 

ervan vergewissen  a. dat de betrokkene Jezus Christus aanvaardt als zijn Heiland en Heer en instemt met de leer 

der kerk, zoals die tot uitdrukking is gebracht in de belijdenisgeschriften; b. dat de betrokkene onbesproken in 

leer en leven is en wenst deel te nemen aan het leven der gemeente; c. dat de betrokkene zich stelt onder het 

opzicht en de tucht der kerk; d. dat de betrokkene in zijn eigen kerk gerechtigd is deel te nemen aan de viering 

van het heilig avondmaal. De beslissing inzake de toelating van het gastlid zal van kracht zijn, nadat zij 

gedurende twee achtereenvolgende zondagen aan de gemeente is bekend gemaakt en daartegen binnen de 

periode van één maand geen wettige bezwaren zijn ingebracht.  

 

7. Voordat een kerkenraad een volwassene als gastlid met de positie als van een dooplid aanvaardt, zal hij Zich 

ervan vergewissen a. dat de betrokkene onbesproken in leer en leven is en wenst deel te nemen aan het leven van 

de gemeente; b. dat de betrokkene bereid is zich te laten onderrichten in de leer der kerk; c. dat de betrokkene 

zich stelt onder het opzicht en de tucht der kerk over doopleden. 

De beslissing inzake de toelating van het gastlid zal van kracht zijn, nadat zij gedurende twee achtereenvolgende 

zondagen aan de gemeente is bekend gemaakt en daartegen binnen de periode van één maand geen wettige 

bezwaren zijn ingebracht.  

 

8. Bij vertrek naar elders wordt aan een gastlid een attest uitgereikt, waarin vermeld wordt dat en hoe de 

betrokkene gastlid is geweest. Indien de in artikel l van deze regeling genoemde omstandigheden ongewijzigd 

zijn, zal de kerk van de nieuwe woonplaats de betrokkene als gastlid aanvaarden.  

 

9. Gastleden blijven lid van hun eigen kerk. a. Een kerkenraad zal daarom geen beslissingen nemen inzake 

toelating, doopbediening, huwelijksbevestiging of tuchtoefening met betrekking tot gastleden dan na overleg met 
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de eigen kerk van de betrokkene. b. Indien kinderen van gastleden worden gedoopt, zullen zij in het doopboek 

van de Gereformeerde Kerk worden ingeschreven met aantekening van de kerk waartoe zij behoren. Aan de 

betreffende kerk zal onverwijld bericht van de doopbediening worden gezonden. c. Eenzelfde gedragslijn zal 

worden gevolgd bij een kerkelijke huwelijksbevestiging waarbij een gastlid is betrokken. d. Met het gastlid 

worden afspraken gemaakt, hoe deze zijn kerkelijke bijdrage over de eigen kerk en die, waarvan hij gastlid is, zal 

verdelen. Van de gemaakte afspraak wordt aan de eigen kerk mededeling gedaan.   

   (Maastricht l975. art.373 en aanhangsel Vl, met aanvullingen: Noordwolde 2015)  

 

10. De doopleden en de belijdende leden zijn leden van de gemeente in strikte zin.  

Gastleden behoren eveneens tot de gemeente. Er zijn ook anderen die tot de gemeenschap van de gemeente 

gerekend worden. Hiertoe behoren de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden. Daarnaast zijn er mensen die 

zich verbonden weten met de voortgezette Gereformeerde Kerken of de plaatselijke voortgezette Gereformeerde 

Kerk, maar die geen lid zijn van een andere plaatselijke kerk zoals omschreven in Artikel 2.  

Zij hebben recht op de herderlijke zorg van de kerk en op het onderricht in de leer van de kerk. Zij zijn 

uitgesloten van het vervullen van taken in het kerkelijk leven.    (Noordwolde 2015)

             

11. Mensen die zich aanmelden als gastlid maar geen lid meer zijn van een andere kerk kunnen de gevraagde 

status krijgen voor een door de kerkenraad te bepalen periode. Tijdens deze periode zijn zij uitgesloten van het 

vervullen van kerkelijke taken, maar hebben zij recht op de herderlijke zorg en het onderricht van de kerk. Het is 

tijdens deze periode niet mogelijk dat zij hun kinderen laten dopen. Wanneer zij belijdend lid waren staat het in 

de vrijheid van de kerkenraad om hen toe laten tot de viering van het Heilig Avondmaal, waarbij wordt 

aangetekend dat zij dan ook vallen onder het opzicht en de tucht van deze kerkenraad.  (Assen 2018) 
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Huishoudelijk Reglement voor de Synode van de vGKN 
 

 

 

 

 

ARTIKEL 1 

De synode wordt gevormd door de afgevaardigden van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. 

 

ARTIKEL 2 

De synodeduur is twee jaar. Er zijn jaarlijks zittingen in het voorjaar en het najaar, en voorts wanneer het 

moderamen of twee kerken dit noodzakelijk achten. De synode wordt genoemd naar de kerk waar de eerste 

zitting van deze tweejaarlijkse termijn plaatsvindt. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt, op een zaterdag, in de 

diverse kerken gehouden. De aanvang is 10.30 uur, tenzij de synode anders besluit. De kerk waar de 

synodezitting wordt gehouden is roepende kerk. 

 

ARTIKEL 3 

Alle kerken vaardigen naar de synode een dienaar des Woords, een ouderling en een diaken, voorzien van 

deugdelijke credentiebrieven (geloofsbrieven), af. Wanneer een kerk vacant is worden twee ouderlingen en een 

diaken afgevaardigd. Deze afgevaardigden hebben stemrecht, behalve in aangelegenheden die hun persoon of 

kerken in het bijzonder betreffen. Voor iedere primus (eerste) afgevaardigde kan een secundus (tweede) worden 

aangewezen, die deze kan vervangen bij verhindering. 

 

ARTIKEL 4  

Ambtsdragers die niet afgevaardigd zijn hebben het recht de bijeenkomsten bij te wonen met adviserende stem. 

 

ARTIKEL 5 

De vergaderingen van de synode zijn openbaar. Wanneer er gevoelige zaken moeten worden besproken, 

vergadert de synode in comité (besloten). Het verslag van deze besloten vergadering wordt alleen ter hand 

gesteld aan de afgevaardigden die erbij aanwezig waren en aan de scribae van de kerken, die het niet ter inzage 

mogen geven aan derden. Ook is het afgevaardigden niet toegestaan over het in comité besprokene te spreken. 

 

ARTIKEL 6 

Tijdens de eerste zitting van een (tweejaarlijkse) synode zullen de afgevaardigden uit hun midden een praeses 

(voorzitter), scriba (secretaris) en assessor (algemeen lid) als moderamen kiezen. Deze verkiezing is schriftelijk, 

onder leiding van een kiescommissie die door de roepende kerk wordt aangewezen.  

 

ARTIKEL 7  

De praeses leidt de vergadering en tekent, samen met de scriba en de assessor, de notulen en de belangrijke 

uitgaande stukken. 

 

ARTIKEL 8 

De scriba draagt zorg voor het notuleren van de vergadering en voor de correspondentie van het kerkverband. 

 

ARTIKEL 9 

De assessor ondersteunt de praeses en vervangt in voorkomende omstandigheden praeses of scriba. 

 

ARTIKEL 10 

De scriba kan gebruik maken van de diensten van een actuarius. Deze notuleert, bereidt vergaderingen voor, 

verzorgt het persverslag van de vergaderingen en de correspondentie, en dient als adres voor het kerkverband. 

Tevens verzorgt de actuarius het archief van het kerkverband. De actuarius maakt deel uit van het moderamen, 

maar heeft geen stemrecht en slechts een adviserende stem.  

 

ARTIKEL 11 

De financiën van het kerkverband worden beheerd door de quaestor (penningmeester). Deze maakt deel uit van 

het moderamen maar heeft geen stemrecht en slechts een adviserende stem. 
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ARTIKEL 12 

Naast de voorbereiding van de synodezittingen is de taak van het moderamen de afhandeling van de lopende 

zaken zoals de uitvoering van besluiten die door de synode zijn genomen. 

 

ARTIKEL 13 

De bijeenkomsten van de synode worden geopend door de dienaar des Woords of de praeses van de roepende 

kerk met gebed, schriftlezing en lied. Deze houdt appèl nominaal (controle van de namen van de 

afgevaardigden). Hierna draagt hij de leiding over aan de praeses van de synode. De bijeenkomsten worden door 

de praeses gesloten nadat hij het dankgebed heeft uitgesproken. 

 

ARTIKEL 14 

De kerken stellen onderwerpen waarover zij met elkaar van gedachten willen wisselen aan de orde door middel 

van een, door hun praeses en scriba ondertekende, instructie. 

 

ARTIKEL 15 

Synodebesluiten worden bij voorkeur genomen met consensus. Indien dit niet mogelijk is, geldt de meerderheid, 

dat wil zeggen de helft plus één, van uitgebrachte geldige stemmen. Over personen wordt schriftelijk gestemd, 

over zaken bij handopsteking, tenzij anders wordt besloten. 

 

ARTIKEL 16 

Voor het afnemen van kerkelijke examens wordt gehandeld overeenkomstig de vastgestelde bepalingen. 

 

ARTIKEL 17 

De taak van het approberen (goedkeuren) van een beroep en van het verlenen van een acte van ontslag van een 

dienaar des Woords wordt in de periode liggende tussen de bijeenkomsten van de synode waargenomen door 

twee kerken die daartoe door de synode of het moderamen zijn aangewezen en die samenkomen als synode 

contracta. Van de bijeenkomst van een synode contracta wordt verslag gedaan tijdens de eerstvolgende 

synodezitting. Wanneer er geen approbatie kan worden verleend door deze synode contracta wordt de 

behandeling opgeschort tot de eerstvolgende synodezitting. 

 

ARTIKEL 18 

Voor het verlenen van de approbatie van beroep dienen de navolgende stukken te worden overlegd: 

a. de beroepsbrief met bijlage; b. de verklaring omtrent het aannemen van het beroep; 

c. de attestaties van de kerkenraad (en de classis) van de kerk waartoe de beroepen dienaar des Woords 

behoort; 

d. de verklaring dat in de gemeente de vereiste afkondigingen zijn geschied en er geen wettige bezwaren 

zijn ingediend. 

 

ARTIKEL 19 

Voor het verlenen van de acte van ontslag aan een vertrekkende dienaar des Woords dienen de navolgende 

stukken te worden overlegd: 

a. de beroepsbrief of acte van benoeming;  

b. de verklaring omtrent het aannemen van het beroep of de benoeming; 

c. de attestatie van de kerk uit welke het ontslag wordt verlangd. 

 

ARTIKEL 20 

Bij het ontbreken van classes zal de synode voor elke vacante gemeente een predikant als consulent aanwijzen 

die ter wille van de goede orde de kerkenraad met advies zal dienen, in het bijzonder bij het beroepingswerk. 

Beroepsbrieven moeten mede door hem ondertekend worden. 

 

ARTIKEL 21  

De synode zal zonodig deputaten benoemen voor de uitvoering van diverse taken. 

 

ARTIKEL 22 

Bij het ontbreken van classes zal de synode iedere twee jaar ten minste twee van de meest ervaren en geschikte 

dienaren des Woords aanwijzen, om in alle kerken visitatie te verrichten. Zij kan naast deze dienaren des Woords 

ook hiervoor geschikte ouderlingen aanwijzen. Geen der deputaten zal in de eigen kerk visitatie verrichten. De 

deputaten verrichten de visitatie aan de hand van de door de synode vastgestelde instructie. De visitatoren 

brengen van hun arbeid een schriftelijk rapport uit aan de eerstvolgende bijeenkomst van de synode. 
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ARTIKEL 23 

In de voorjaarszitting van de synode wordt door de kascontrolecommissie verslag gedaan over het financiële 

beheer van de quaestor. In de najaarszitting worden de begroting en het collecterooster vastgesteld.  

 

ARTIKEL 24 

Het moderamen van de synode vertegenwoordigt de synode in en buiten rechte, tenzij zij besluit in dit opzicht 

aan anderen een opdracht te verstrekken. 
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Gedragscode voor predikanten in de vGKN 
 

 

 

De synode van de vGKN  besloot op 8 oktober 2016 de hierna volgende gedragscode te aanvaarden als morele 

richtlijn voor predikanten en andere kerkelijke werkers.  

 

Inleiding  

Voor deze gedragscode voor predikanten in de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de 

commissie kerkorde dankbaar - en met toestemming - gebruik gemaakt van de gedragscode voor predikanten 

van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, die mede gebaseerd is op het werk van Prof. Dr 

A.L.Th. de Bruijne te Kampen. 

Deze gedragscode is niet bedoeld als een nieuw wetboek voor predikanten en kan ook niet dienen als vervanging 

voor bestaande artikelen in de Kerkorde. De Heilige Schrift is ook bij  deze gedragscode de norm. Door de 

Bijbelse geboden en voorschriften speciaal toe te passen op de professie van een predikant ontstaan als vanzelf 

morele richtlijnen die specifiek zijn voor het predikantschap. Daarbij is het element van zelfbescherming van 

grote betekenis.  

Er is gekozen voor een benadering vanuit het perspectief van de diverse relaties die een predikant heeft, omdat 

die keuze ons rechtstreekser bij de morele dimensie van het predikantschap brengt.  

Tenslotte: Bij sommige van de bepalingen die gericht zijn op predikanten kunnen per analogie ook conclusies 

getrokken worden ten aanzien van andere ambtsdragers of kerkelijke werkers. Ter wille van de leesbaarheid 

worden alleen mannelijke voornaamwoorden gebruikt. Maar waar 

 'hij' staat, kan ook 'zij' gelezen worden.  

 

De relatie tot God  
1. Een predikant moet zich door de HERE geroepen weten tot zijn werk. Hij moet God liefhebben boven alles. 

Deze liefde moet hem merkbaar motiveren, zodat hij anderen niet naar zichzelf of naar andere instanties 

verwijst, maar naar God.  

2. Een predikant moet aanvaarden dat zijn roeping hem in een voorbeeldpositie brengt ten opzichte van anderen. 

Hij moet de richtlijnen die de Bijbel in dat verband geeft (bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 3) erkennen en zich in de 

navolging van Christus zo laten vormen tot Gods beeld dat hij anderen kan voorgaan.  

3. Een predikant moet niet de indruk wekken dat hij zelf geen zondaar is, maar juist eerlijk zijn over zijn eigen 

falen, schuld en strijd tegen de zonde en zich helemaal aangewezen weten op Gods genade. Concreet betekent dit 

onder meer dat hij verlangt naar doorgaande levensheiliging waardoor zijn leven en met name zijn ambtswerk 

steeds meer op Christus en Zijn genade gaan wijzen. Hij moet laten merken dat hij niet in zichzelf volmaakt is, 

maar rust en vreugde vindt in Christus. In zijn ijver voor God moet Gods genade uitkomen. Daarom moet hij ook 

bereid zijn om tekorten en misstappen in zijn werk toe te geven en vergeving te vragen aan God en mensen.  

4. Als een predikant van zichzelf weet dat hij niet meer recht voor God staat, mag hij zijn ambtswerk niet zonder 

meer voortzetten. Dit kan het geval zijn bij ongeloof, grote twijfel of onbeleden en volgehouden zonden. Hij is 

dan verplicht gerichte pastorale hulp te zoeken en zichzelf tegenover een derde, die ambtsdrager is, uit te 

spreken.  

5. Wanneer de eer van Gods naam door het optreden van een predikant schade lijdt, moet hij ermee rekenen dat 

hij zijn ambt -voorgoed of voor een bepaalde tijd -niet meer kan uitoefenen. Hij mag dan niet proberen om zijn 

positie te beschermen of zijn handelen toe te dekken.  

6. Een predikant moet vermijden dat hij Gods naam verbindt met wat bij die naam niet past. Hij moet vrijmoedig 

spreken vanuit Gods Woord. Tegelijk mag hij niet op een vanzelfsprekende manier zijn eigen acties, woorden, 

vermaningen, oordelen, aansporingen en meningen presenteren in de naam van God.  

 

De relatie tot zichzelf  
1. Een predikant moet erkennen dat God zijn gehele persoon in dienst neemt om instrument te zijn voor het 

evangelie. Daarom moet hij de verplichting op zich nemen van een voortgaande vorming van zijn persoon. Deze 

vorming betreft zijn spiritualiteit, zijn persoonlijke eigenschappen, zijn sociale en andere vaardigheden, en zijn 

kennis van het vakgebied en het werkveld.  

a. Hij moet open staan voor gefundeerde kritiek op zijn ambtsuitoefening of stijl van handelen  

b. Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij er mede verantwoordelijk voor is dat hij ook zelf regelmatig pastorale 

zorg ontvangt.  

c. Hij moet zijn werk en zijn handelen regelmatig laten toetsen door de kerkenraad.  
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d. Hij moet indien mogelijk gebruik maken van de geboden mogelijkheden tot bijscholing en nascholing.  

e. Mogelijkheden voor intervisie en supervisie, alsmede het deelnemen aan de collegiale ontmoetingen, zijn zeer 

aan te bevelen.  

2. Een predikant moet zich ervan bewust zijn dat zijn optreden invloed heeft op het beeld dat anderen zich van 

God vormen. Hij moet daarom waken tegen eenzijdigheden in zijn spreken over God en zichzelf laten corrigeren 

als zijn eigen spiritualiteit op een schadelijke manier invloed heeft op anderen.  

3. Een predikant moet ernaar streven dat de stijl en houding waarin hij zijn werk doet de zaak van het evangelie 

zo goed mogelijk dienen.  

a. Hij moet zijn ambt niet misbruiken voor doelen als eer, carrière, of materieel voordeel.  

b. Hij moet een samengaan nastreven van overgave en ijver, waaruit blijkt dat de kracht die alles te boven 

gaat van God komt en niet van ons. Hij mag geen slaaf zijn van zijn werk, en moet voldoende rust en vrije 

tijd nemen. Tegelijk moet hij zo flexibel met zijn tijdsindeling omgaan dat hij ruimte kan maken voor 

onvoorziene en urgente situaties waarvoor de ambtsdienst hem kan stellen.  

c. Hij moet zich niet laten leiden door de wensen van mensen maar door het Woord van God.  

4. Een predikant moet zelfbeheersing kennen en niet toegeven aan begeerten en verslavingen.  

 

De relatie tot de gemeente  
l. Een predikant moet in zijn omgang met gemeenteleden streven naar een gezond evenwicht tussen afstand en 

nabijheid. Hij moet  

a. voorkomen dat pastorale relaties door wederzijdse afhankelijkheid gekenmerkt raken  

b. zich bij intensieve relaties met gemeenteleden bewust blijven van Gods roeping, en daarom in zulke 

relaties zijn onafhankelijkheid tegenover ieder behouden. Wanneer dit bij iemand niet meer lukt, moet hij de 

pastorale zorg overdragen aan een derde  

c. geen verantwoordelijkheden op zich nemen die aan anderen gegeven zijn.  

2. Een predikant moet zich in de omgang met gemeenteleden niet laten leiden door sympathie en antipathie.  

a. hij moet onpartijdig zijn, en niet meedoen aan partijvorming.  

b. hij mag zich niet verschuilen tussen de sterken maar moet opkomen voor de zwakken  

3. Een predikant moet zich bewust zijn van de asymmetrie in zijn relaties met gemeenteleden, die kenmerken 

vertonen van hulpverleningsrelaties. Er is immers veelal sprake van een dynamiek waarin macht en intimiteit een 

rol kunnen spelen. Door deskundigheid, positie en vertrouwensfunctie staat de predikant in beginsel sterker. 

Bovendien kunnen diepe gevoelens en existentiële werkelijkheden naar voren komen, zowel bij de predikant als 

bij de ander. De predikant moet erop attent zijn, dat eigen problematieken invloed hebben op de communicatie 

en erdoor kunnen worden geactiveerd. De pastorale relatie kenmerkt zich door een bijzondere intensiteit.  

a. Een predikant moet onderkennen dat als gevolg daarvan sprake is van een verhoogd risico van 

grensoverschrijding. Het gemeentelid kan met zijn verwachtingen de persoon van de predikant ten onrechte  

betrekken in de eigen problematiek of de gewenste oplossing daarvan. De predikant kan de grenzen van zijn 

roeping en competentie te buiten gaan, bijvoorbeeld door te proberen aan die verwachtingen te voldoen en 

zo te zeer binnen te komen in het privé-leven van het gemeentelid.  

b. De predikant moet zich van dergelijke realiteiten rond pastorale relaties bewust zijn.  

c. Hij moet zich de ongelijkheid in positie blijven realiseren, juist wanneer een gemeentelid de indruk wekt 

hem vrijwillig en op voet van gelijkheid tot bepaalde acties of handelingen uit te nodigen.  

d. Hij moet grensoverschrijdend gedrag bij zichzelf voorkomen en bij een gemeentelid pareren.  

e. Hij moet terughoudend zijn in het alleen bezoeken van personen wanneer hij bij zichzelf of bij de ander 

stuit op affectieve aantrekking. Indien mogelijk draagt hij de zorg over aan een medeambtsdrager. Ook 

streeft hij ernaar gesprekken met zulke personen te voeren in een omgeving die bescherming biedt.  

5. Iedere vorm van seksuele toenadering of intimidatie is een ernstige en schadelijke vorm van 

grensoverschrijdend gedrag. Hierbij maakt het geen verschil of de andere partij akkoord gaat of zelfs initiatief 

neemt. In het licht van de Bijbel brengt deze grensoverschrijding schade toe aan de eer van God en aan het 

ambtswerk. Het betreft hier:  

• woorden, toespelingen, blikken of daden die affectieve, seksuele of erotische gevoelens uiten of 

kunnen oproepen;  

• de ander uitkleden of daartoe stimuleren (ook indien gewenst door de ander)  

• het hebben van geslachtsgemeenschap  

6. Een predikant moet ook in andere opzichten de integriteit van de ander respecteren (argumentatief, 

lichamelijk, emotioneel).  

a. Hij mag niet manipuleren -in gesprekken, vergaderingen, of anderszins - door doelen te willen bereiken of te 

propageren met behulp van het gewicht van zijn positie, door druk achter de schermen, of in het algemeen door 

geestelijke doelen na te jagen met vleselijke middelen.  

b. Hij moet kerkpolitiek handelen vermijden.  
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c. Hij mag zich niet op zijn ambt beroepen om zich van kritiek af te maken, verkeerde daden goed te praten, of 

vergeving en verzoening af te dwingen wanneer hij zich misgaan heeft.  

7. Een predikant moet blijven binnen de deskundigheid, bevoegdheden en beperkingen die met zijn ambt 

gegeven zijn. Hij moet - bijvoorbeeld bij psychische, lichamelijke, sociale en maatschappelijke problemen -geen 

taken op zich nemen en verwachtingen wekken in zaken die buiten zijn competentie vallen en juist tot de 

competentie van andere beroepsgroepen behoren.  

8. Een predikant moet ernaar streven leiding te geven in de stijl van Christus. Die leiding moet zich beperken tot 

dat terrein dat binnen zijn roeping valt.  

a. Hij mag niet autoritair optreden  

b. Hij mag de activiteiten van de gemeente niet domineren maar moet ruimte geven aan de veelkleurigheid van 

gaven van de Geest in de gemeente, waarop ook hij voor de uitoefening van zijn functie is aangewezen.  

9. Een predikant mag geen erfenissen of (buitensporige) geschenken aannemen van mensen met wie hij 

professioneel om gaat. Daardoor zouden relaties vertroebeld kunnen raken. Dit geldt ook voor anonieme giften. 

Hij mag aan dergelijke personen zulke geschenken evenmin geven.  

10. Een predikant moet zwijgen over wat hem in vertrouwen gezegd is.  

a. Wanneer hij de gewoonte heeft zaken uit zijn ambtsdienst te delen met zijn echtgenote, moeten gemeenteleden 

daarvan op de hoogte zijn.  

b. Zonder toestemming van betrokkenen mag hij vertrouwelijke informatie ook later niet openbaar maken 

(memoires).  

c. Hij moet er zorg voor dragen dat ook via zijn archief zulke informatie niet bij derden komt.  

d. Ook niet-vertrouwelijke informatie moet een predikant niet zomaar doorgeven, tenzij dit een opbouwend doel 

heeft.  

e. Wanneer op Bijbelse of kerkordelijke gronden de zorg voor iemand gedeeld moet worden met een of meer 

andere ambtsdragers of met gemeenteleden, mag vertrouwelijke informatie worden doorgegeven. Betrokkene 

moet daarvan vooraf in kennis gesteld worden, en de gemeente moet met dit recht bekend kunnen zijn. Ook bij 

niet-vertrouwelijke informatie moet de predikant zo mogelijk aan betrokkene melden wat hij wil doorgeven 

(bijvoorbeeld aan een opvolger). Hierbij moet hij terughoudend handelen; in twijfelgevallen moet hij advies 

vragen aan een onafhankelijke raadgever (bijvoorbeeld een collega)  

f. In het kader van advisering of consultering mag een predikant vertrouwelijke informatie (bij voorkeur 

anoniem) delen met derden, mits dezen evenals hij een geheimhoudingsplicht hebben.  

g. Alleen in uitzonderlijke gevallen geldt de zwijgplicht niet en kan er zelfs sprake zijn van meldingsplicht. 

Daarbij betreft het bijvoorbeeld situaties waarin het zwijgen gewetensnood met zich meebrengt of ernstige 

schade toebrengt aan een ander, terwijl alleen het doorbreken van dit zwijgen de schade zou kunnen wegnemen, 

verminderen of voorkomen. Bij doorbreking van de zwijgplicht moet ernaar gestreefd worden dat dit plaatsvindt 

met medeweten van de betrokkene, en met zoveel mogelijk terughoudendheid. 

11. Een predikant moet ernaar streven consistent en betrouwbaar te zijn in zijn uitingen. Hij moet niet tegenover 

de een anders spreken dan tegenover de ander. Hij moet terughoudend zijn met toezeggingen in het kader van 

zijn ambtswerk, waarvan het niet zeker is of hij ze gestand zal kunnen doen.  

 

De relatie tot overigen  
1. Een predikant moet - wanneer hij getrouwd is en/of kinderen heeft - zijn verantwoordelijkheid jegens zijn 

echtgenote en zijn gezin als primair zien. Goede zorg voor de gemeente moet een basis vinden in goede zorg 

voor zijn gezin. Bij een mislukking van zijn huwelijk spreekt het niet vanzelf dat hij zijn ambtsdienst kan 

voortzetten. Zijn eventuele eigen aandeel in de schuld kan aanleiding zijn tot (eventueel tijdelijke) opschorting 

van de ambtsdienst.  

2. Een predikant moet respect tonen voor en zich schikken naar personen of instanties in kerk en samenleving 

die gezag over hem hebben (ambtsdragers, kerkelijke vergaderingen, overheden, rechters), tenzij de 

gehoorzaamheid aan God aantoonbaar anders vraagt.  

3. Een predikant moet aanvaarden dat seksuele intimidatie en grensoverschrijding altijd gevolgen zullen hebben 

voor zijn ambtsuitoefening:  

a. Hij moet onderscheid maken tussen het feit dat de boodschap van genade voor zondaars iemands persoonlijke 

status voor God en mensen herstelt, en het feit dat de zonde desondanks doorwerking houdt op de ambtsdienst. 

Daarom moet hij maatregelen als berisping, schorsing, tijdelijk ontslag of afzetting ook kunnen aanvaarden als er 

sprake is van persoonlijke schulderkenning en verzoening.  

b. Hij moet aanvaarden dat na een schorsing of tijdelijk ontslag de ambtsdienst alleen weer kan worden hervat, 

wanneer de opspraak in en buiten de kerk is weggenomen en verstoorde verhoudingen verzoend zijn. Er mag in 

geen enkel opzicht meer druk liggen op zijn dienst aan het evangelie. Een voorwaarde voor terugkomst is ook 

dat er voorzorgsmaatregelen genomen zijn die herhaling bedoelen te voorkomen, bijvoorbeeld therapie, werk- en 

procedureafspraken.  
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4. Een predikant mag zich in de omgang met honorarium en bijverdiensten, in het bijzonder bij beroepen, niet 

laten leiden door geldzucht.  

a. Hij moet eerlijk zijn t.a.v. zijn belastingplichten en niet anderen staven in oneerlijkheid (bijvoorbeeld bij zwart 

werk).  

5. Een predikant moet met respect spreken over gemeenteleden, collega 's en medeambtsdragers en mag hen niet 

op lichtvaardige gronden afvallen tegenover anderen. In het algemeen moet hij in zijn mondelinge en 

schriftelijke uitingen een lichtvaardig oordeel vermijden. Hij mag en moet waar nodig gepaste kritiek geven, niet 

alleen op collega 's maar ook op de kerk, op kerkleden of anderen.  

a. Hij moet deze kritiek liefdevol en opbouwend uiten.  

b. Waar mogelijk moet hij deze kritiek eerst persoonlijk met anderen doorspreken, om onnodige publieke 

polarisatie te voorkomen.  

c. Hij moet altijd streven naar hoor en wederhoor.  

6. Een predikant mag geen collega’s of ambtsdragers beschermen tegen de prijs van onrecht ten opzichte van 

gemeenteleden of andere derden. Hij mag geen misstappen van collega's verheimelijken, bagatelliseren of achter 

de schermen oplossen, wanneer dit ten koste gaat van de eer van God of het recht van derden. 
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Concepten en modellen 
 

 

 

ATTESTATIES  
 

ATTESTATIE VOOR BELIJDENDE LEDEN 

 

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders en Zusters, 

 

De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te …………………. 

verklaart hierdoor dat het lid/de leden……………………………………………, 

voor zover hem bekend, gezond in het geloof en onbesproken in de wandel is/zijn. 

Wij bevelen daarom voornoemde broeder en /of zuster aan de kerk te ……………………… 

aan, en verzoeken de opzieners van die kerk hem/haar/hen onder hun opzicht en bestuur te nemen, tot het 

gebruik van de heilige sacramenten toe te laten en in alle voorkomende gevallen met christelijke raad en daad bij 

te staan. 

 

De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te………………… 

 (praeses)       (scriba) 

……………………………., de ……………….20.. 

 

(Op de achterzijde van deze attestatie worden de gegevens ingevuld:) 

………………………… is geboren op……………………….. te…………………..., 

zoon van…………………………….en ……………………………, 

gedoopt op……………………………in de ……………………….te………………….., 

geloofsbelijdenis afgelegd op……………………….in de ……………….te…………………, 

gehuwd met/weduwnaar van……………………………………, 

huwelijk kerkelijk bevestigd op…………………………in de ……………..te…………......... 

 

……………………………is geboren op………………………..te…………………………, 

dochter van ………………………..en………………………., 

gedoopt op………………………in de ……………………..te…………………………, 

geloofsbelijdenis afgelegd op………………….in de……………………te…………….., 

gehuwd met/weduwe van…………………………….. 

huwelijk kerkelijk bevestigd op…………………….in de ……………te…………………… 

 

Namen van de kinderen 

……………………, geboren …………….te………….,  

gedoopt op…………………….in de………….te……………… 

……………………., geboren …………….te…………,  

gedoopt op……………………in de …………te………………. 

 

Adres van het (de) bovengenoemde lid (leden): 

 

 

 

 

ATTESTATIE VOOR DOOPLEDEN 

(Doopattestaties worden niet meegegeven, maar aan de zusterkerk toegezonden.) 

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders en Zusters, 

 

De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ………………..laat u weten dat het 

dooplid………………………….. naar uw gemeente is overgekomen en beveelt genoemd dooplid in uw 

geestelijke verzorging aan. 
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De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te……………………….. 

(praeses)     (scriba) 

………………………., de……………………20.. 

 

(achterzijde:) 

Namen van de ouders……………………………..en………………………… 

Datum geboorte………………..te………………………… 

Datum doop………………..in de ………………………te………………….. 

Gehuwd met……………………………… 

Huwelijk kerkelijke bevestigd op………………….in de…………….te……………… 

Tegenwoordig adres…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

CREDENTIEBRIEF 

 

                       EVENTUEEL KAN HIER HET LOGO  

VAN DE BETREFFENDE KERK WORDEN AFGEDRUKT 

 

 

CREDENTIEBRIEF  

 

 

De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ……… 

heeft in zijn vergadering van …… 

tot afgevaardigden naar de vergadering van de synode van de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland, 

welke D.V. zal worden gehouden op …….te…….., 

aangewezen de broeders/zusters 

 

……………………………………. predikant/ouderling  (primus) 

……………………………………..ouderling (primus) 

……………………………………..diaken (primus) 

 

en  

……………………………………….ouderling (secundus) 

……………………………………….ouderling (secundus) 

……………………………………….diaken (secundus), 

 

met opdracht en volmacht namens hun kerk, alsof die in haar geheel tegenwoordig was, in overeenstemming met 

Gods Woord mee te handelen en besluiten over alle zaken die ter vergadering komen en tot haar werkzaamheden 

behoren. 

De kerkenraad zal alles in acht nemen wat zal worden besloten in overeenstemming met Gods Woord, het 

belijden  van de kerk, de kerkorde en de verdere bepalingen van de meerdere vergaderingen van onze kerken. 

 

 

Namens de kerkenraad voornoemd, 

…………………………………………voorzitter                         ……………………………..scriba 

(PLAATS)………………………,                                     (DATUM) ………………………… 

 

 

Instructies: 
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ONDERTEKENINGSFORMULIEREN 
 

Ondertekeningsformulier voor ambtsdragers 

 

Wij, ambtsdragers verbonden aan de voortgezette gereformeerde Kerk te…………., 

verklaren met onze ondertekening dat wij de Heilige Schrift erkennen als het Woord van God, de gezaghebbende 

openbaring van het Evangelie Gods in Jezus Christus, en daarom als de enige regel voor geloof en leven. 

Wij beloven ons, in eenheid van het ware geloof, trouw te zullen houden aan de belijdenis der kerk, dat het 

voorgeslacht tot uitdrukking heeft gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie formulieren 

van enigheid. 

Wij zullen daarom tegenstaan en helpen weren al wat dit belijden weerspreekt. 

 

 

De ambtsdragers van de vGK…….., 

(datum)………………….. 

(handtekening)……………………. 

 

 

 

 

Ondertekeningsformulier voor proponenten 

 

Wij, ondergetekenden, door de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland toegelaten om te 

proponeren in deze kerken, verklaren met onze ondertekening, dat wij de Heilige Schrift erkennen als het Woord 

van God, de gezaghebbende openbaring van het Evangelie Gods in Jezus Christus, en daarom als de enige regel 

voor geloof en leven. 

Wij beloven ons bij het proponeren, in eenheid van het ware geloof, trouw te zullen houden aan de belijdenis der 

kerk, dat het voorgeslacht tot uitdrukking heeft gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie 

formulieren van enigheid, en niets te zullen leren wat daarmee in strijd is. 

 

(plaats)………………………………,  (datum)…………………………… 

 

 

 

 

Ondertekeningsformulier voor de dienaren des Woords 

 

Wij, dienaren des Woords van de voortgezette gereformeerde kerken in Nederland, verklaren met onze 

ondertekening, dat wij de Heilige Schrift erkennen als het Woord van God, de gezaghebbende openbaring van 

het Evangelie Gods in Jezus Christus, en daarom als de enige regel voor geloof en leven. 

Wij beloven ons, in eenheid van het ware geloof, trouw te zullen houden aan de belijdenis der kerk, dat het 

voorgeslacht tot uitdrukking heeft gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie formulieren 

van enigheid. 

Wij zullen daarom tegenstaan en helpen weren al wat deze belijdenis weerspreekt. 

Wij verklaren ons bereid, indien wij tot een van deze belijdenis afwijkend gevoelen zouden komen, dit uit drang 

der broederlijke liefde aan de kerkelijke vergadering (kerkenraad of synode) ter toetsing voor te leggen. 

Wij erkennen tevens het recht van de kerkelijke vergadering (kerkenraad of synode) om –indien daartoe naar 

haar mening genoegzame aanleiding is gegeven- een nadere verklaring van ons gevoelen te vragen. 

En wij beloven dat –indien de kerkelijke vergadering tot het oordeel zou komen, dat wij ten aanzien van enig 

gewichtig punt van de leer klaarblijkelijk ingaan tegen de Heilige Schrift en daardoor op een voor haar niet 

toelaatbare wijze de eenheid van het geloof en de belijdenis aantasten- wij ons aan haar oordeel zullen 

onderwerpen en ons zullen voegen naar het in de kerkorde bepaalde inzake het vermaan en de tucht over de 

dienaren des Woords, een en ander behoudens het recht en de plicht tot het indienen van een appèlschrift of een 

verzoek tot revisie in geval van bezwaar, hangende de behandeling waarvan wij ons zullen gedragen naar de 

door de desbetreffende vergadering gegeven aanwijzingen. 

 

(plaats)………………………..   (datum)……………………… 
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Ondertekeningsformulier voor preekconsenthouders 

 

Wij, ondergetekenden, door de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland toegelaten om 

een stichtelijk woord te spreken in (een ressort van) deze kerken, verklaren met onze ondertekening, dat wij de 

Heilige Schrift erkennen als het Woord van God, de gezaghebbende openbaring van het Evangelie Gods in Jezus 

Christus, en daarom als de enige regel voor geloof en leven. 

Wij beloven ons bij het preken, in eenheid van het ware geloof, trouw te zullen houden aan de belijdenis der 

kerk, dat het voorgeslacht tot uitdrukking heeft gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie 

formulieren van enigheid, en niets te zullen leren wat daarmee in strijd is. 

Ook beloven wij ons te houden aan de kerkelijke afspraken en ons te onthouden van handelingen die een 

ambtelijk karakter hebben. 

 

(plaats)………………………..  (datum)…………………………………….. 
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ACTES 

 
ACTE VAN BEROEPBAARSTELLING 

De synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in haar zitting van………………, 

verklaart hiermee 

dat in deze zitting, in samenwerking met en in aanwezigheid van de deputaten ad examina, kerkelijk is 

geëxamineerd…………………………. 

dat de examinandus dit examen met goed gevolg heeft doorstaan;  

dat de door hem ingeleverde bewijsstukken door de deputaten zijn nagezien en in orde bevonden; 

dat hij het ondertekeningsformulier voor proponenten heeft ondertekend; 

en besluit 

………………………………. als proponent beroepbaar te stellen in de voortgezette Gereformeerde Kerken in 

Nederland en hem de bevoegdheid te geven in deze kerken te proponeren. 

 

……………………, …………………….20.. 

 

Deputaten ad examina:      De synode: 

         

 

ACTE VAN VERBINTENIS VAN DE KERKENRAAD 

 

De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ……………  

deelt mee dat de weleerwaarde heer 

  …………………………….., predikant van de voortgezette Gereformeerde Kerk te………….., 

die de beroeping als dienaar des Woords naar de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ……….. heeft 

aangenomen,  

formeel verbonden zal zijn aan de laatstgenoemde kerk met ingang van …………………om…………uur als 

zijnde het tijdstip, waarop zijn verbintenis aan de Gereformeerde Kerk te ……………geacht wordt tot stand te 

zullen komen. 

 

Gedaan in zijn bijeenkomst van ……. 

 

De kerkenraad van de voortgezette Gereformeerde Kerk voornoemd, 

…………………………, praeses 

………………………….., scriba 

 

Opmerkingen:  

- heer, hij , zijn, hem moet eventueel gewijzigd worden in vrouwe, zij, enzovoorts; 

-wanneer de kerk waarvan de betreffende predikant afscheid neemt geen deel uitmaakt van de vGKN moet 

‘(voortgezette) Gereformeerde Kerk’ veranderd worden in de betreffende naam, bijvoorbeeld Protestantse 

Gemeente. 

-wanneer het een proponent betreft is de formulering: proponent van de voortgezette Gereformeerde Kerken. 

 

 

 

ACTE VAN ONTSLAG DOOR DE KERKENRAAD 

 

De kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ……………,  

gehoord de mededeling van de weleerwaarde heer 

  …………………………….., 

sedert ……..………… als dienaar des Woords verbonden aan deze kerk,  

dat hij het op hem uitgebrachte beroep naar de Gereformeerde Kerk te …………… 

wenst op te volgen; 

en overwegende dat er genoegzame redenen bestaan om hem te doen instemmen met de opvolging van het op 

zijn dienaar des Woords uitgebrachte beroep; 

heeft in zijn bijeenkomst van …………..besloten: 

1e……………………… van zijn verbintenis aan de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ………………… op 

de meest eervolle wijze te doen ontslaan, welk ontslag zal ingaan …………………. als zijnde de dag, waarop 

zijn verbintenis aan de Gereformeerde Kerk te ……………geacht wordt tot stand te zullen komen; 
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2e. te verklaren dat ………….. gedurende de periode van zijn verbintenis aan deze kerk zich trouw en ijverig in 

zijn dienstwerk, gezond in zijn leer en godvrezend in zijn wandel betoond heeft; 

3e. aan …………..van dit ontslag en van deze verklaring acte te verlenen in tweevoud, opdat deze stukken 

volgens (art….van) de kerkorde hem bij de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ……………. en bij de synode 

van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland mogen dienen als wettige getuigenis van zijn vertrek 

uit de kerk en de synode waar hij heeft gediend en als goede kerkelijke attestatie van leer en leven; 

en 4e. ……………………….bij zijn aanstaand vertrek op te dragen aan de hoede van God en het Woord van 

Zijn genade, onder oprechte dankbetuiging voor de trouwe dienst die hier in dankbare herinnering zal blijven, en 

met de hartelijke bede dat de Here de vrucht van die arbeid wil laten voortduren en hem in de kerk waaraan hij 

zich nu gaat verbinden eveneens tot zegen voor velen werkzaam wil doen zijn. 

 

 

Opmerkingen:  

- heer, hij , zijn, hem moet eventueel gewijzigd worden in vrouwe, zij, enzovoorts; 

-wanneer de beroepende kerk geen deel uitmaakt van de vGKN moet ‘Gereformeerde Kerk(en in Nederland)’ 

veranderd worden in de betreffende naam, bijvoorbeeld Protestantse Gemeente of Protestantse Kerk in 

Nederland; 

-zolang de kerkorde niet definitief is vastgesteld wordt het gedeelte dat tussen haakjes staat en verwijst naar het 

kerkordeartikel weggelaten; na vaststelling wordt het betreffende artikelnummer ingevuld. 

 

 

ACTE VAN ONTSLAG DOOR HET KERKVERBAND 

 

De synode van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, 

gelet op de mededeling van de kerkenraad van de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te 

…………………………….., 

dat de weleerwaarde heer …………………., sedert …………..als dienaar des Woords aan deze kerk verbonden,  

het op hem uitgebrachte beroep naar de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te …………… wenst op te volgen 

en dat de kerkenraad geoordeeld heeft met de opvolging van dit beroep te moeten instemmen, 

heeft in haar bijeenkomst van …………..besloten: 

1e……………………… van zijn dienst in het kerkverband op de meest eervolle wijze te ontslaan, welk ontslag 

zal ingaan …………………. ; 

2e. te verklaren dat ………….. gedurende de periode van zijn werkzaamheid in dit kerkverband zich trouw en 

ijverig in zijn dienstwerk, gezond in zijn leer en godvrezend in zijn wandel betoond heeft; 

3e. aan …………..van dit ontslag en van deze verklaring acte te geven in tweevoud, opdat deze stukken volgens 

(art….van) de kerkorde hem bij de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te ……………. en bij de synode van de 

(voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland mogen dienen als wettige getuigenis van zijn vertrek uit de 

kerk en de synode waar hij heeft gediend en als goede kerkelijke attestatie van leer en leven; 

en 4e. ……………………….bij zijn aanstaand vertrek op te dragen aan de hoede van God en het Woord van 

Zijn genade, onder oprechte dankbetuiging voor de trouwe arbeid die hij voor het kerkverband heeft verricht, en 

met de hartelijke bede dat de Here de vrucht van die arbeid wil laten voortduren en hem in de kerk (wanneer het 

vertrek is naar een ander kerkverband: in de classis) waar hij nu gaat dienen eveneens tot zegen voor velen 

werkzaam wil doen zijn. 

 

Opmerkingen:  

-deze acte kan mutatis mutandis gebruikt worden als acte van ontslag door de synode; 

- heer, hij , zijn, hem moet eventueel gewijzigd worden in vrouwe, zij, enzovoorts; 

-wanneer de beroepende kerk geen deel uitmaakt van de vGKN moet ‘Gereformeerde Kerk(en in Nederland)’ 

veranderd worden in de betreffende naam, bijvoorbeeld Protestantse Gemeente of Protestantse Kerk in 

Nederland; 

-zolang de kerkorde niet definitief is vastgesteld wordt het gedeelte dat tussen haakjes staat en verwijst naar het 

kerkordeartikel weggelaten; na vaststelling wordt het betreffende artikelnummer ingevuld. 

 

 

ACTE VAN INSTITUERING VAN DE voortgezette GEREFORMEERDE KERK  te …….. 

 

In een bijeenkomst op A.D….. te(n huize van) ….is besloten tot het institueren van een (voortgezette) 

Gereformeerde Kerk te ……  

Deze beslissing is genomen na gebed en rijp beraad. 
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Zij die aanwezig waren in deze bijeenkomst hebben deze beslissing genomen omdat zij de wenselijkheid en 

noodzakelijkheid van een (voortgezette) gereformeerde kerk ter plaatse inzien. 

Ook aan broeders en zusters in het geloof die in de regio (……… ) wonen willen zij een kerkelijk onderdak 

kunnen bieden. 

Gezamenlijk willen zij kerk van Jezus Christus zijn, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige 

richtsnoer voor leer en leven en in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, te weten de drie algemene 

belijdenisgeschriften en de drie formulieren van enigheid. Ook willen zij dat hun kerk geregeerd wordt volgens 

het gereformeerde kerkrecht. 

Zij hebben uitgesproken gereformeerd te willen zijn op de wijze waarop de Gereformeerde Kerken in Nederland 

dat vanouds waren. Om deze reden vormen zij een (voortgezette) Gereformeerde Kerk. 

Het is hun wens om in hun kerkelijk en persoonlijk leven de eer van de HERE der Kerk en het heil van de 

naaste, zowel dichtbij als ver weg, te bevorderen, in gehoorzaamheid aan Jezus Christus, Die Zijn volgelingen 

gebood: Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

verstand…..(en) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (Mat.22:37-39).        

 

De (voortgezette) Gereformeerde Kerk te……. zal worden geregeerd overeenkomstig de (concept-)kerkorde van 

de voortgezette Gereformeerde kerken in Nederland –zie bijlage. 

 

Genoemde kerk wil deel uitmaken van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland en zal gaan 

ressorteren onder de classis…. van deze kerken.  

Het adres van deze classis is……. 

Het adres van de vGKN p/a de actuarius is…… 

 

In de aanvang wordt de kerkenraad gevormd door…en.….., ouderling en ….., diaken. 

 

Ten aanzien van het bestuur van de stoffelijke goederen wordt deze kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd 

door …… en …., die daartoe bij het nemen van het uit te voeren besluit door de kerkenraad zijn aangewezen. 

 

In de aanvang behoren tot deze gemeente de doop- en belijdende leden zoals vermeld op de bijlage. 

 

In eerste instantie zal de (voortgezette) Gereformeerde Kerk te …. bijeenkomen op het adres….. 

 

Als ressort van de vGK… zal gelden………. 

 

Aldus opgemaakt en getekend, 

te………,  op…….. 

 

(ouderlingen)       (diakenen) 

 

 

 

Bijlagen: -(concept-)kerkorde  

-ledenlijst 
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BEROEPSBRIEF 
…………………….,    ..-..-... 

 

De kerkenraad van de voortgezette Gereformeerde Kerk te ………………….., bijeengekomen voor de beroeping 

van een dienaar des Woords heeft, gelet op de uitslag van de hiervoor gehouden verkiezing door de 

stemgerechtigde leden der gemeente, besloten te beroepen tot dienaar des Woords van deze gemeente de 

weleerwaarde heer/vrouwe* 

    …………………………. 

dienaar des Woords/proponent* te …………………., 

op een traktement met emolumenten en pensioenbepalingen zoals in de annexe opgave staan vermeld. 

De kerkenraad, hierbij de beroeping te zijner/harer* kennis brengende, spreekt de welgemeende wens uit dat 

hij/zij* deze beroeping zal aanvaarden en, nadat de vereiste kerkelijke approbatie zal zijn verkregen, zo spoedig 

mogelijk tot de gemeente zal overkomen om alles te doen wat een dienaar des Woords, overeenkomstig Gods 

heilig Woord, betaamt, en zich daarbij te houden aan hetgeen bepaald is in de kerkorde en de formulieren van de 

voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. In het bijzonder zal hij/zij* dit doen door de verkondiging van 

het Evangelie en het bedienen van doop en avondmaal, het bezoeken van de gemeenteleden, het vertroosten van 

de zieken en het geven van het catechetisch onderricht aan de jeugd van de gemeente. 

De kerkenraad van zijn kant zegt wederkerig toe al die achting, liefde en medewerking te zullen bewijzen, welke 

aan de getrouwe dienaar des Woords toekomt, en zich daarbij eveneens te zullen houden aan hetgeen bepaald is 

in de kerkorde en de formulieren van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. 

De kerkenraad zou het op prijs stellen binnen ….. weken na dato dezes te mogen vernemen de uitslag waartoe 

het beraad over deze beroeping heeft geleid. Bij dit beraad zal het van weerszijden niet mogen ontbreken aan het 

gebed om de leiding van de Heilige Geest. 

 

Gedaan in zijn bijeenkomst van ……. 

 

De kerkenraad van de voortgezette Gereformeerde Kerk voornoemd, 

…………………………, praeses 

………………………….., scriba 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

OPGAVE VAN HET PREDIKANTSTRAKTEMENT, MET DE VERGOEDINGEN EN 

EMERITAATSBEPALINGEN, BIJ DE VOORTGEZETTE GEREFORMEERDE KERK TE…… 

 

Het traktement en de emolumenten zullen worden bepaald overeenkomstig het advies, dat vanwege de synode 

door daarvoor aangewezen deputaten periodiek aan de kerken wordt verstrekt. Het aanvangstraktement bedraagt 

…….. per maand, overeenkomende met het traktement bij …. dienstjaren in een gemeente met …. zielen 

volgens bedoeld advies voor het jaar .…  

 

Een ambtswoning zal wel/niet* ter beschikking worden gesteld. 

 

Voorts worden de volgende kostenvergoedingen toegezegd: 

 

Voor het geval de predikant emeritus verklaard wordt of komt te overlijden, zal hem/haar*zelf dan wel 

zijn/haar* nagelaten weduwe/weduwnaar* en wezen een emeritaatsgeld worden uitgekeerd, in overeenstemming 

met de door de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland via de Stichting Predikantspensioenen gesloten 

pensioenregeling. Voorts zal door bemiddeling van de Stichting Predikantspensioenen een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gesloten. 

Desgewenst worden nadere gegevens versterkt. 

 

Aldus opgegeven door de kerkenraad van de voortgezette Gereformeerde Kerk voornoemd, 

 

……......, ..-..-..… 

 

……………………., praeses 

…………………….., scriba 

 

 


