9.16/179
Rapport 7g van commissie 7 inzake het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht
(9.16)
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Uit het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht staan (buiten de onderwerpen die
meegegaan zijn in het dossier ambtsstructuur) nog de volgende onderwerpen open:
- afronding ondertekeningsformulier hoogleraren en docenten;
- overkomst van predikanten uit kerken met contact (9.16/92-96/instructie 8.09).
Het laatste onderwerp kan pas behandeld worden na de bespreking van kerkelijke eenheid.
Dit wordt t.z.t. rapport 19 van commissie 7. Het eerste komt nu aan de orde en daarmee
komt de behandeling van rapport 9.16 tot een afronding.
Afronding ondertekeningsformulier (bijzondere) hoogleraren en docenten
In de eerste zittingsweek aanvaardde de synode (met enkele amendementen) de
ondertekingsformulieren voor predikanten, ouderlingen en diakenen. Op verzoek van het
college van bestuur van de TUA werd besluitvorming over het formulier voor hoogleraren
nog aangehouden. Dit omdat er onduidelijkheid was ontstaan over de vraag, of dit
formulier alleen op hoogleraren of ook op docenten van toepassing was. Ook speelde mee
dat op sommige punten nog niet geheel duidelijk was op welke wijze hoogleraren en
docenten verantwoording schuldig zouden zijn aan curatorium en synode.
Deze vragen zijn intussen opgehelderd, waardoor wij onderstaande tekst nu voorleggen ter
goedkeuring. In deze tekst zijn de aangenomen amendementen inzake de andere twee
formulieren al overgenomen. De volgende aspecten zijn nog van belang:
- het formulier is bruikbaar voor zowel reguliere hoogleraren als bijzondere hoogleraren
en docenten. Of het ook voor alle bijzondere hoogleraren en docenten gebruikt zal
worden, hangt af van de besluiten met betrekking tot rapport 13d, het beleid van de
TUA en de daarvoor verantwoordelijke gremia. Deze vraag staat los van de inhoud van
het formulier;
- de aanduiding ‘in de theologie’ is komen te vervallen, omdat er ook docenten en
hoogleraren aan de TUA werkzaam (kunnen) zijn in hulpwetenschappen;
- deze tekst heeft de goedkeuring van curatorium en cvb. De raad van toezicht is van
mening dat dit voorstel niet rijp is voor besluitvorming en dat de synode het aan de
TUA-gremia kan overlaten dit formulier vast te stellen. Uw commissie deelt deze
mening niet, omdat het in dit formulier gaat om het confessioneel karakter van de
universiteit en de synode hier verantwoordelijkheid voor draagt. We leggen het bij
dezen daarom toch aan u voor.
- op verzoek van het curatorium spreekt dit formulier nu niet alleen meer over de leer,
maar ook over de levenswandel. Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn hierop
aanspreekbaar langs de weg van art. 79 en 80 K.O.. Bij hoogleraren en docenten met
een arbeidscontract is deze weg echter niet begaanbaar. Tucht over leer en leven is bij
een arbeidsrelatie juridisch alleen mogelijk wanneer hier bepalingen over zijn
opgenomen in een ondertekeningsformulier. Het curatorium heeft verzocht deze
daarom inderdaad op te nemen. Hieronder zijn ze schuingedrukt gemarkeerd:
Ondertekeningsformulier (bijzondere) hoogleraren en docenten
Wij, ondergetekenden, (bijzondere) hoogleraren en docenten aan de Theologische
Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland verklaren voor
Gods aangezicht met een goed en oprecht geweten dat de Heilige Schrift het
betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is. Daarom is
ze voor ons de hoogste norm voor ons geloof en leven. Wij stemmen van harte in
met de drie oecumenische belijdenisgeschriften en de drie Formulieren van
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Eenheid, omdat zij geheel met Gods Woord overeenstemmen. Zij zijn een
uitdrukking van verbondenheid met de katholieke kerk der eeuwen. Hun leer
aanvaarden we als een betrouwbare verwoording van de inhoud van ons geloof en
als maatstaf voor onze taak aan de Theologische Universiteit.
Het is ons hartelijk voornemen ons onderwijs te geven in overeenstemming met dit
belijden van de kerk. Wij beloven deze leer in woord en geschrift steeds voor te
staan en ons in te spannen om alle denkbeelden die hiermee in strijd zijn te
weerleggen en te weren. Ook beloven wij ons in onze levenswandel in alles naar
deze leer te zullen richten.
Wij beseffen dat de gemeente geroepen is om pijler en fundament van de waarheid
te zijn en dat zij leeft van het Evangelie dat haar is overgeleverd. Ook zijn wij ons
ervan bewust dat de eenheid van de kerk gelegen is in haar belijden en dat wij in dit
opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Daarom beloven wij dat wij
geen opvattingen die afwijken van het belijden van de kerk in het openbaar zullen
verspreiden en verdedigen, hetzij door ons onderwijs, hetzij door publicaties of
door de zondagse verkondiging. Ook beloven wij dat wij geen aanstoot zullen geven
door openbare zonden, in het besef dat situaties die voor ambtsdragers reden
kunnen zijn voor ontheffing uit het ambt, voor hoogleraren en docenten ook reden
kunnen zijn voor ontslag. In plaats daarvan zullen wij onze opvatting aangaande
leer of leven uit eigen beweging of desgevraagd voorleggen aan het curatorium.
Indien het curatorium dit noodzakelijk acht, zullen wij onze medewerking verlenen
aan een door de generale synode in te stellen onderzoek en verklaren wij ons graag
bereid de gevraagde verantwoording af te leggen, over zowel leer als leven. De
synode zal onze opvatting toetsen aan het Woord van God. Aan haar oordeel zullen
wij ons onderwerpen en aan de aanwijzingen die wij ontvangen beloven wij ons te
houden, behoudens het recht op revisieverzoek. Dit recht op revisieverzoek is niet
van toepassing bij ontslag.
Voorstel:
[#6.3.13] Het ondertekeningsformulier voor hoogleraren en docenten vast te stellen
overeenkomstig de tekst in rapport 7g van commissie 7 inzake het rapport van
deputaten kerkorde en kerkrecht, in de sectie over de ondertekeningsformulieren.
N.C. Smits, rapporteur

