11.17/7
Rapport 4 van commissie 7 betreffende revisieverzoeken inzake de afvaardiging van
niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers (11.17; 11.18; 11.19)
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Twee classes en een kerkenraad hebben een ontvankelijk revisieverzoek ingediend tegen
het besluit van de GS 2016 inzake afvaardiging van niet-christelijk-gereformeerde
ambtsdragers. Op enkele andere classes is eveneens over dit onderwerp gesproken.
Voorgeschiedenis
Dit dossier kent een flinke en gevoelige voorgeschiedenis. Op de GS 2010 lagen twee
instructies die vroegen om de mogelijkheid voor samenwerkingsgemeenten om nietchristelijk-gereformeerde ambtsdragers af te vaardigen naar de classis. Beide instructies
maakten een voorbehoud betreffende het passief kiesrecht naar PS en GS; een van de
instructies ook betreffende de inzet voor speciale taken, zoals kerkvisitatie. De GS gaf
deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland in samenwerking met
deputaten kerkorde en kerkrecht opdracht onderzoek te doen of het principieel en
kerkrechtelijk mogelijk is om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers van
samenwerkingsgemeenten af te vaardigen naar de classis.
De GS van 2013 komt pas na herhaalde bespreking op de laatste zittingsdag tot een besluit
over dit onderwerp. De synode is van oordeel dat het principieel en kerkrechtelijk wel
mogelijk is om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten
af te vaardigen naar de classis, maar dat het niet wenselijk is om de grens te verschuiven
die eerdere synodes hebben getrokken bij het plaatselijke en voorlopige karakter van de
samenwerking tussen kerken. Redenen hiervoor zijn de moeite met de doorwerking van de
samenwerking op bovenplaatselijk vlak, ontwikkelingen in de kerken waarmee wordt
samengewerkt en de eenheid binnen het eigen kerkverband. De besluittekst spreekt van een
botsing van twee principes. Het gesprek binnen de kerken moet worden voortgezet. De
synode wil de samenwerkingsgemeenten tegemoetkomen door hun de mogelijkheid te
bieden in situaties van overmacht niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden
die door de classis als lid met adviserende stem aanvaard kunnen worden.
De GS van 2016 spreekt na een peiling in de classes door deputaten eenheid opnieuw
uitvoerig over dit onderwerp. De synode oordeelt uiteindelijk dat dezelfde argumenten
voor en tegen nog steeds genoemd worden, dat de beide principes (mogelijkheid van
afvaardiging én eenheid binnen het kerkverband) nog steeds gelden en dat ze nog steeds
botsen. De synode besluit dat samenwerkingsgemeenten voortaan gerechtigd zijn om nietchristelijk-gereformeerde ambtsdragers naar een classisvergadering te zenden, die hen als
leden met adviserende stem zal aanvaarden.
Zowel in 2013 als in 2016 leidt het besluit tot verdrietige en verontwaardigde reacties.
Het materiaal betreffende dit onderwerp is:
- GS 2010: Acta pag. 401-403 (rapport commissie); art. 77 (bespreking en besluit);
- GS 2013: Acta pag. 247-254 (rapport deputaten eenheid i.s.m. kerkorde en kerkrecht),
800-806 (rapport commissie); art. 220, 232, 241, 243, 255 (bespreking en besluit);
- GS 2016: Acta pag. 314-318 (rapport deputaten eenheid), 464-468 (rapport
commissie); art. 107, 176, 186 (bespreking en besluit).
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Bezwaren uit de revisieverzoeken
De revisieverzoeken van de classes Apeldoorn en Haarlem en de kerkenraad van Zwolle
noemen samengevat de volgende bezwaren tegen het besluit van de synode van 2016.
1.
De verwijzing naar art. 42 K.O. is onjuist. Als een gemeente meerdere predikanten
heeft, is slechts één van hen afgevaardigde; andere predikanten worden wel
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ontvangen, maar zijn lid met adviserende stem. Een gemeente met meer predikanten
krijgt zo niet méér stem op de classis; een samenwerkingsgemeente krijgt door het
besluit over afvaardiging echter wel minder stem.
Dit besluit strijdt met art. 85 K.O. dat kerken niet over andere kerken mogen heersen
en met de opdracht om eenheid met andere kerken van gereformeerd belijden te
zoeken. Samenwerkingsgemeenten worden zo ‘behandeld als tweederangs
gemeenten’.
Binnenkerkelijke eenheid is geen Schriftuurlijke grond of het mag geen ‘principe’
genoemd worden.
Niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers zijn met last en volmacht afgevaardigd.
Het geestelijk opzicht over de gemeenteleden is veel belangrijker en gaat dieper.
Ambtsdrager zijn is belangrijker dan christelijk-gereformeerd zijn. Afgevaardigden
spreken en stemmen namens hun kerkenraad.
Niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers zijn net als de andere afgevaardigden
gebonden aan Schrift, belijdenis en kerkorde.
Dit besluit is in strijd met de Heilige Schrift. De GS laat de opdracht tot eenheid
(Joh. 17; Fil. 2:3-5; Ef. 4:1-6) los ten gunste van de binnenkerkelijke eenheid.
Dit besluit leidt tot onderlinge vervreemding. Een classis kan dit besluit niet dragen,
zeker niet omdat uit de peiling van deputaten eenheid zou blijken dat een
meerderheid van de classes geen moeite had met afvaardiging van niet-christelijkgereformeerde ambtsdragers.
Voor verschillende kleine kerken en zendingsgemeenten is het steeds moeilijker om
een volledige christelijk-gereformeerde afvaardiging te vinden. Steeds minder
kerkenraden kunnen daarom volwaardig meestemmen en dat belemmert het goed
functioneren van de classis.

Weging van de bezwaren
Vooraf merkt uw commissie op dat de reacties op de besluiten van 2013 en 2016 de grote
gevoeligheid van dit onderwerp laten zien. In de revisieverzoeken klinkt de moeite door in
soms scherpe bewoordingen (‘principieel onacceptabel’; ‘schaadt in ernstige mate de
eenheid’; ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten zouden worden ‘gestigmatiseerd’ en
‘gezien als een risicofactor voor de eigenheid van de CGK’). Op deze moeite komen we
later terug. Inzake de genoemde bezwaren overweegt uw commissie het volgende.
1. In het commissierapport uit 2016 wordt art. 42 K.O. genoemd als een analogie (Acta
2016, pag. 467). Het gaat inderdaad om een andere situatie, maar het
commissierapport verwijst alleen naar dit artikel om te betogen dat een lid met
adviserende stem als zodanig al bestaat op de classisvergadering. Dit in tegenstelling
tot een afgevaardigde die van bepaalde dingen is uitgesloten (passief kiesrecht,
speciale taken). De verwijzing is dus beperkter dan het revisieverzoek suggereert. Van
‘minder stem’ is alleen sprake als een samenwerkingsgemeente niet in staat is om een
christelijk-gereformeerde ambtsdrager af te vaardigen. Dat is wel een punt van
overweging; zie onder punt 8.
2. Het argument dat dit synodebesluit ‘heerst’ over de kerken lijkt uw commissie onjuist,
want dat zou dan gelden voor elk synodebesluit dat de plaatselijke gemeente raakt.
Bovendien raakt afvaardiging naar de classisvergadering ook andere kerken. De optie
om het aanvaarden van niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers aan de classis over
te laten is door de GS van 2016 niet overgenomen, vermoedelijk omdat de in 2013
genoemde bezwaren voor het hele kerkverband gelden. Met betrekking tot de opdracht
om de eenheid met andere kerken te zoeken: daar zit inderdaad een spanning, zoals in
2013 en 2016 ook is verwoord. Die spanning blijft bij een ander besluit echter ook
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bestaan, zolang volledige eenheid nog geen werkelijkheid is geworden. Wel kan de
eenheid ook op andere en vruchtbaarder manieren gezocht worden dan door
aanwezigheid op een classisvergadering, bijvoorbeeld door samen het inhoudelijke,
geestelijke gesprek te voeren of door praktische plaatselijke samenwerking. Hoewel
het moeilijk is om een gevoelen te bestrijden, wil uw commissie dat met de
veronderstelling dat samenwerkingsgemeenten door dit besluit als ‘tweederangs’
zouden worden behandeld toch graag doen; deze gedachte is volstrekt onjuist! Elke
gemeente hoort helemaal, voluit en geheel gelijk aan de andere gemeenten bij het
kerkverband.
Wat het bezwaar betreft dat binnenkerkelijke eenheid geen principe is: deputaten
wijzen in hun rapport in 2013 op twee lijnen, namelijk de kerkrechtelijke mogelijkheid
en de zorgvuldige omgang met verschillen in het eigen kerkverband. Zij merken
daarbij op: ‘Deputaten kerkorde en kerkrecht komen tot de conclusie dat een antwoord
op de vraag van de synode niet gevonden kan worden op het niveau van
kerkordeartikelen, maar gevonden moet worden op het niveau van de kerkregering,
namelijk door af te wegen of we als kerken menen dat deze stap in het licht van beide
lijnen wenselijk en gerechtvaardigd is. We moeten eerlijk zeggen dat naar het gevoel
van deputaten de twee lijnen op een bepaalde manier wringen. Misschien moeten we
erbij zeggen: dat is met nogal wat besluiten op het gebied van de eenheid van de
gereformeerde belijders het geval. Daarin manifesteert zich een stuk gebrokenheid in
ons kerkelijk leven.’ (Acta 2013, pag. 253) Het commissierapport in 2010 en vele
eerdere synodes hebben ook gewezen op het belang van interne eenheid en het gesprek
daarover (zie Acta 2013, pag. 252). Beide lijnen kunnen op dit moment niet op een
eenvoudige wijze bij elkaar gebracht worden. Dat is een spanning waarin de CGK met
betrekking tot kerkelijke eenheid al decennia staan, waarover verdriet en
verootmoediging past en waarin we zo moeilijk dichter bij elkaar komen. Een
discussie of iets wel of niet een principe mag heten, of welk principe het meest
principieel is, blijkt ons daarbij niet verder te helpen. In het verleden is al diverse
keren onderzoek gedaan naar de verhouding tussen eenheid binnen de CGK en
eenheid met anderen (zie vrijwel alle rapporten van deputaten eenheid, in het
bijzonder de bezinning in 2001; Acta 2001, pag. 238-248); dat heeft de genoemde
spanning echter niet weggenomen. Uw commissie deelt de visie van deputaten
kerkorde en kerkrecht uit 2013 dat er niet één eenduidig antwoord of één principiële
oplossing is, maar dat dit een zaak is van kerkelijke wijsheid.
De verhouding tussen de plaatselijke ambtsdrager en de afgevaardigde naar de classis
is in 2013 reeds benoemd. Het is zeker waar dat het geestelijk opzicht over de
gemeente belangrijker is en dat ambtsdrager zijn belangrijker is dan christelijkgereformeerd zijn. Dat is echter niet de zaak die aan de orde is; dat is de vraag hoe
plaatselijke en voorlopige samenwerking zich verhoudt tot de meerdere vergaderingen.
Het is niet vreemd dat afgevaardigden naar een christelijk-gereformeerde classis
christelijk-gereformeerd zijn; een classis is nu eenmaal een vergadering van een
kerkverband. Daarmee wordt geen enkel negatief oordeel over andere ambtsdragers
uitgesproken. Overigens lijkt de formulering van de classis Haarlem, dat
afgevaardigden spreken en stemmen namens hun kerkenraad uw commissie minder
juist. Het is mogelijk dat afgevaardigden namens hun kerkenraad iets inbrengen. Zij
stemmen echter niet namens hun kerkenraad; afgevaardigden zijn immers ‘met last en
macht’ afgevaardigd, zodat zij persoonlijk een stem uitbrengen.
Dat niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers net als de andere afgevaardigden
gebonden zijn aan Schrift, belijdenis en kerkorde stemt uw commissie toe, maar dat is
niet in het geding (zie boven onder 4).
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Het revisieverzoek van Zwolle noemt enkele teksten over eenheid. De noodzaak om
de eenheid met elkaar en met anderen te zoeken staat echter niet ter discussie. De
vraag is wat in deze concrete kwestie een wijze weging van de verschillende lijnen is.
Dat is niet rechtstreeks aan deze teksten te ontlenen. Bovendien zou het vreemd zijn
om Bijbelteksten over eenheid wel te betrekken op andere kerkverbanden, maar niet of
minder op de kerken met wie we samen een kerkverband vormen.
Dat het synodebesluit zou leiden tot onderlinge vervreemding lijkt een verdrietige,
maar terechte constatering, al is de vraag of dat bij een ander besluit anders zou zijn.
Uw commissie wijst er wel op dat een peiling van deputaten geen referendum is en dat
het niet eenvoudig bleek om uit de peiling eenduidige conclusies te trekken (Acta
2016, pag. 464). In het algemeen merkt uw commissie op dat voorzichtigheid past bij
de uitspraak dat we iets niet kunnen dragen; dan moet het werkelijk gaan om iets dat
de grondslag van de kerken, Schrift en belijdenis, raakt.
Uw commissie acht het een terecht bezwaar dat het functioneren van de classis
belemmerd wordt wanneer verschillende gemeenten geen volledige afvaardiging
kunnen zenden. Wij hebben er geen zicht op voor hoeveel samenwerkingsgemeenten
het regelmatig echt niet mogelijk is om een volledig christelijk-gereformeerde
afvaardiging te vinden. Dit bezwaar geldt overigens ook voor kleine nietsamenwerkingsgemeenten en wellicht in het bijzonder voor zendingsgemeenten.
Hoewel de kerk geen democratie is, is het begrijpelijk dat dit als een belemmering
ervaren wordt voor het classicale functioneren. Wanneer de onmogelijkheid van een
volledige afvaardiging (ongeacht of het een samenwerkingsgemeente betreft) breder
speelt, verdient dit onderwerp bezinning door deputaten kerkorde en kerkrecht. Dat
vraagt echter een bredere doordenking dan alleen met betrekking tot
samenwerkingsgemeenten.

Terzijde: classis Leeuwarden
Volgens het classisverslag in De Wekker heeft de classis Leeuwarden een eigen besluit
genomen: ‘De classis aanvaardt in volle rechten die niet-christelijk-gereformeerde
afgevaardigden uit samenwerkingsgemeenten die het verbindingsformulier van de
Christelijke Gereformeerde Kerken hebben ondertekend. Zij zijn echter uitgesloten van het
passieve kiesrecht.’ (De Wekker 127/9, pag. 20)
Het verbaast uw commissie dat de classis Leeuwarden dit besluit heeft genomen én dat zij
inzake dit punt geen instructie heeft ingediend. Het is immers kerkordelijk niet mogelijk en
kerkelijk onwenselijk dat een classis besluiten neemt die ingaan tegen een besluit van de
kerken als geheel. De classis Leeuwarden verleent nu immers ambtsdragers stemrecht die
dat volgens de kerkorde niet kunnen hebben. Bovendien stelt ze daarvoor aanvullende
eisen die de kerkorde niet stelt. Uw commissie stelt voor om de classis Leeuwarden van
deze overwegingen in kennis te stellen.
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Voorlopige conclusie
Op grond van de weging van de argumenten is uw commissie van mening dat de
revisieverzoeken niet op grond van Schrift, belijdenis, kerkorde of redelijkheid aantonen
dat de GS van 2016 (en 2013) het besluit inzake afvaardiging van niet-christelijkgereformeerde ambtsdragers niet zo had mogen nemen. De argumenten die genoemd
worden, zijn ook in 2013 en 2016 al uitvoerig besproken. Toch is uw commissie van
mening dat er meer gezegd moet worden.
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Aanvullende overwegingen
Uit de revisieverzoeken en uit andere reacties op het besluit inzake afvaardiging van nietchristelijk-gereformeerde ambtsdragers blijken pijn, gevoelens van onbegrip en van
wantrouwen. De verdeeldheid tussen kerken en vooral de verdeeldheid binnen de CGK
worden hier pijnlijk voelbaar. Het lijkt voor ons allemaal heel moeilijk te zijn om werkelijk
te begrijpen wat de moeite van de ander is met de conclusie die we zelf het meest wijs
achten.
Met enige schroom wijst uw commissie erop dat de afvaardiging van niet-christelijkgereformeerde ambtsdragers de afgelopen jaren alleen maar ruimer is geworden. Tot 2013
was deze afvaardiging helemaal niet toegestaan. De GS van 2013 heeft het toegestaan (met
adviserende stem) als een afvaardiging anders niet mogelijk was. De GS van 2016 heeft
afvaardiging altijd toegestaan (met adviserende stem). Op geen enkel moment is dus,
vanuit het perspectief van samenwerkingsgemeenten, een stap teruggezet; de
mogelijkheden zijn juist steeds vergroot, alleen niet zo ruim als door hen gewenst werd. 1 In
de GKv en de NGK wordt echter wel veel ruimer met afvaardiging van ambtsdragers uit
samenwerkingsgemeenten omgegaan; dat maakt het verschil scherper duidelijk. Blijkbaar
zit de pijn van samenwerkingsgemeenten echter dieper en gaat dit ook over de manier
waarop zij zich in de CGK gezien en gewaardeerd voelen. De moeizamer samenwerking
op landelijk niveau en het uitblijven van perspectief op verdere eenwording zullen dit
gevoel versterken.
Uw commissie probeert hierboven het verschil niet groter en principiëler te maken dan
naar haar oordeel nodig is. Wellicht past enige praktische relativering: hoe vaak wordt er
op een classisvergadering nu gestemd? Gelukkig worden de meeste besluiten bij consensus
genomen. Vrijwel alleen bij examinering van kandidaten en bij afvaardiging naar de PS
worden stemmen geteld. De afvaardiging met adviserende stem blijkt in de praktijk
verschillend beleefd te worden. Terwijl de ene classis het besluit niet kan dragen en een
afgevaardigde het ‘verschrikkelijk’ vindt dat hij slechts aanwezig is met adviserende stem,
wordt het in een andere classis door broeders met een adviserende stem helemaal niet als
een probleem ervaren.
Uw commissie ervaart het als een zorg dat een besluit voor zoveel pijn en gevoelens van
afwijzing zorgt. Enerzijds kan gezegd worden dat alle argumenten op de generale synode
al tweemaal uitvoerig gewisseld zijn, maar blijkbaar verschillend gewogen worden; daarbij
speelt een grote rol dat de samenwerking met andere kerken in de CGK verschillend
gewogen wordt. Anderzijds lijden alle leden mee als één lid lijdt en kan het ons dus niet
koud laten hoe een besluit ontvangen wordt.
Wanneer het bij een dergelijk besluit gaat om kerkelijke wijsheid, is heroverweging ervan
mogelijk. In dat geval zal wel duidelijk moeten zijn welke overwegingen tot een andere
conclusie leiden dan in 2013 en 2016. Een besluit hierover is eigenlijk alleen te nemen in
het grotere kader van de vraag hoe we als kerken verder gaan met de eenheid met andere
kerkverbanden.
De revisieverzoeken maken niet duidelijk hoe zij een eventuele afvaardiging van nietchristelijk-gereformeerde ambtsdragers concreet voor zich zien. Met een beperkte
afvaardiging is de zogenoemde rechtsongelijkheid niet geheel opgelost. Een onbeperkte
afvaardiging (dus inclusief passief kiesrecht naar PS en GS) lijkt in het geheel van de
kerken onverstandig en zou de overwegingen inzake de eenheid binnen het kerkverband
negeren. Bij een beperkte afvaardiging moet worden overwogen of de beperking alleen het
passief kiesrecht betreft (zoals in de instructies uit 2010 wordt voorgesteld) of ook speciale
1

Als de kerkenraad van Zwolle dus verzoekt om de wijzigingen in art. 41 en bijlage 8 K.O. ongedaan te
maken (11.19/9r29-30), vraagt zij formeel om de mogelijkheden voor afvaardiging weer in te perken.
Bedoeld zal zijn dat men een andere tekst wil.
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taken, zoals kerkvisitatie. Ook de vraag naar vrouwelijke ambtsdragers komt dan op;
volgens de geldende afspraken kunnen er in samenwerkingsgemeenten geen vrouwelijke
ambtsdragers zijn (Handreiking voor de verkiezing van ambtsdragers in een
samenwerkingsgemeente, art. 3d; Acta 2013, pag. 262), maar het DOE-overleg doet
daarover zes jaar later andere voorstellen.
Ten slotte: wanneer de synode besluit de huidige situatie te handhaven, zal het erop
aankomen hoe we als kerken in de classis met elkaar omgaan. Een lid met adviserende
stem maakt wel echt deel uit van de vergadering. Dat vraagt van de afgevaardigden om
elkaar broederlijk te ontvangen en een advies van een niet-christelijk-gereformeerde
afgevaardigde te waarderen en serieus te wegen. Het vraagt ook vertrouwen van
kerkenraden en ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten dat hun niet-christelijkgereformeerde afgevaardigden nodig zijn en dat hun adviezen gewaardeerd worden. Het
dient de terecht gevraagde eenheid niet wanneer een classis een eigen weg kiest, wanneer
een ambtsdrager weigert afgevaardigd te worden als hij geen actief kiesrecht heeft, of
wanneer we onverschillig zijn tegenover elkaars moeiten.
Conclusie
Alles overwegende komt uw commissie tot de conclusie dat de revisieverzoeken in
principe moeten worden afgewezen. Tegelijk wijst uw commissie erop dat dit onderwerp
terug zou kunnen komen bij het rapport van deputaten eenheid, afhankelijk van de
uitkomst van het gesprek over de toekomst van kerkelijke eenheid.
Voorstel tot besluit
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de verzoeken tot revisie van het besluit van de generale synode van 2016 over de
afvaardiging van niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers door de classis
Apeldoorn, de classis Haarlem en de kerkenraad van Zwolle;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
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heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
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constateert
dat de verzoeken tot revisie wettig ter tafel zijn;
overweegt
1. de weging van de bezwaren die in het commissierapport genoemd worden;
2. de aanvullende overwegingen die in het commissierapport genoemd worden;
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is van oordeel
dat de verzoeken tot revisie niet aantonen dat het besluit van de generale synode van 2016
inzake de afvaardiging van niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers in strijd is met de
Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/of de aanvaarde kerkorde en synodale
besluiten, noch dat de synode in redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen komen (zoals
IRA 4.4 vereist);
en besluit
1. de verzoeken tot revisie in principe af te wijzen;
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na de bespreking en besluitvorming over kerkelijke eenheid commissie 7 te laten
overwegen of de uitkomsten hiervan leiden tot een nieuwe situatie die heroverweging
van dit besluit wenselijk maakt;
na afloop van die bespreking mededeling te doen van de eindconclusies aan de classis
Apeldoorn, de classis Haarlem en de kerkenraad van Zwolle;
de classes op te roepen de broederlijke omgang te bevorderen, te tonen en te
vertrouwen dat de adviezen van eventuele niet-christelijk-gereformeerde
afgevaardigden serieus gewogen worden, en het onderlinge, geestelijke gesprek te
blijven voeren.
de classis Leeuwarden in kennis te stellen van de overwegingen inzake het besluit van
de classis Leeuwarden (pag. 4r22-34).

A. Versluis, rapporteur

