9.16/181
Rapport 7h van commissie 7 inzake het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht
(9.16) - 9.16 p.179-180 Cie 7 rapport 7g
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Rapport 7g handelde over het ondertekeningsformulier voor hoogleraren en docenten aan
de TUA. Uw commissie deed hierin een voorstel tot besluit, vermeldde daarbij dat de raad
van toezicht het voorstel nog niet rijp achtte voor besluitvorming, maar betoogde ook
waarom zij meende dit bezwaar naast zich neer te kunnen leggen. Na nieuw contact en
gesprek is uw commissie van deze mening teruggekomen, met als resultaat dat we u nu bij
dezen alsnog een licht gewijzigd formulier voorleggen. Hierbij willen we met nadruk
vermelden dat deze tekst de goedkeuring heeft van alle TUA-gremia en gedragen wordt
door een advies van prof. mr.dr. W.A. Zondag, expert ter zake. Het dringend verzoek van
de raad van toezicht van de TUA is dan ook dit formulier ter synode nu te beschouwen als
een hamerstuk.
Het voorstel in rapport 7g komt hiermee te vervallen. Wel verwijzen wij nog graag naar dit
rapport voor onze verantwoording bij een aantal belangrijke zinsnedes. De belangrijkste
drie wijzigingen in deze finale versie zijn:
1. vervanging van de categorie ‘openbare zonden’ door de categorie ‘een levensstijl die
op grond van de Bijbel af te keuren is’, in de de zin ‘Ook beloven wij dat wij geen
aanstoot zullen geven door een levensstijl die op grond van de Bijbel af te keuren is, 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’. Vermijding
van het begrip ‘openbaar’ is hier van belang, omdat een af te keuren levensstijl niet per
se openbaar hoeft te zijn om toch reden te kunnen zijn voor ontslag. Door de parallel
met de redenen voor ontheffing uit het ambt ontstaat tegelijk voldoende indicatie van
het soort levensstijl waaraan wordt gedacht. Ook het begrip ‘zonde’ werd door de
adviseur ontraden in een formulier dat dienst doet in arbeidsrechtelijke sfeer;
2. consequente dubbele verantwoording van curatorium en college van bestuur,
overeenkomstig de bepalingen in het TUA-reglement;
3. toevoeging van verwijzing naar het burgerlijk recht in de slotzin.
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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 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.
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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
een levensstijl die op grond van de Bijbel af te keuren is, 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 een van
Schrift en belijdenis afwijkende opvatting aangaande leer of leven uit eigen beweging
of desgevraagd voorleggen aan het college van bestuur en het curatorium. Indien het
college van bestuur en het curatorium dit noodzakelijk achten, 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 ten slotte 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 en
behoudens hetgeen met het college van bestuur contractueel is overeengekomen of uit
dwingendrechtelijke bepalingen als bedoeld in artikel 2:2 lid 2 BW voortvloeit.
Voorstel:
1. [#6.3.13] Het ondertekeningsformulier voor hoogleraren en docenten vast te stellen
overeenkomstig de tekst in rapport 7h van commissie 7 inzake het rapport van
deputaten kerkorde en kerkrecht.
N.C. Smits, rapporteur

