
Dat kerkenraadsleden steeds minder gekozen worden, doet gemeentes geen goed. De afnemende rol van regionale kerkelijke
instanties (zoals de classis) is evenmin goed en kan voor ongezonde macht van de kerkenraad zorgen.

Een voormalig ambtsdrager die zijn kerkenraad aanklaagt bij de burgerlijke rechter kan niet direct op veel sympathie rekenen. Je moet wel heel
verbeten zijn om op zo’n manier je gelijk te willen halen. Toch heeft een punt nu hij zich in een breed verspreide brief beklaagt over
de hoeveelheid macht die kerkenraden momenteel hebben (Nederlands Dagblad 9 augustus). Dat leidt niet alleen in de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt regelmatig tot problemen.

te goeder trouw

Ook in andere protestantse kerken, zoals de PKN, doen zich op dit vlak soms ingewikkelde situaties voor. Vooropgesteld: kerkenraden zijn
daarbij eigenlijk altijd te goeder trouw. Ze hebben oprecht het welzijn van hun gemeente op het oog en doen veel goeds. Ook dan kunnen er
echter dingen misgaan. Soms gaat het dan om zaken waarover niets in de kerkorde staat, maar die vallen onder de categorie ‘zo ga je niet met
elkaar om’. Soms ook begint het ermee dat men zich niet aan de kerkorde houdt. Die heeft tegenwoordig immers een slechte naam: ‘Wat
moeten we met al die regeltjes?’ We staan immers in de vrijheid, zeggen sommigen er nog bij. Men verliest dan uit het oog dat die regels er
doorgaans niet voor niets gekomen zijn. Ze zijn bedoeld om mensen te beschermen. Met name situaties waarin er het nodige op het spel staat
(bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe voorganger beroepen moet worden) zijn in dit verband kwetsbaar. Wie zich in een kerkenraad moreel
gezag verworven hebben, kunnen in zo’n situatie gemakkelijk in de verleiding komen zaken naar hun hand te zetten. Je krijgt dan al gauw een
loyale meerderheid mee; en wie intern bezwaar maakt, wordt gewezen op het grote belang van een eensgezinde uitstraling van de kerkenraad.

Ook het ambtsgeheim wordt soms op oneigenlijke wijze in stelling gebracht. Dan is het niet om gemeenteleden te beschermen (als zodanig is
het zoals hoofddocent kerkrecht terecht aangeeft van groot belang) maar juist om hen zoveel mogelijk overal buiten te
houden.

klokkenluiders

Het helpt ook niet mee dat, terwijl bedrijven en organisaties tegenwoordig klokkenluidersregelingen hebben, die in de kerk veelal ontbreken. Wie
van binnenuit de vinger legt bij onjuiste procedures – niet zozeer om zelf gelijk te krijgen maar ter wille van degenen die daar het slachtoffer
van kunnen worden – krijgt daardoor soms de kous op de kop en wordt zelf de gebeten hond. Vaak zie je zulke mensen dan hun ambt
neerleggen, en van lieverlee helaas ook uit hun gemeente vertrekken. Het valt immers niet mee om in zo’n situatie de persoonlijke verhoudingen
goed te houden. Men kan wat dat betreft bewondering hebben voor ambtsdragers die in zo’n situatie ‘blijven’ in plaats van hun heil elders te
zoeken.
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Wanneer je een en ander historisch enigszins analyseert, spelen naar mijn besef minstens twee recente veranderingen een rol. In beide gevallen
gaat het om ontwikkelingen die in veel situaties geleidelijk hun beslag kregen. Allereerst worden kerkenraden steeds minder door hun
gemeentes gekozen. Tot voor kort vormden ambtsdragersverkiezingen belangrijke gebeurtenissen, waar gemeenteleden tamelijk massaal voor
bijeen kwamen. Uit mijn jeugd herinner ik me nog hoe bejaarde gemeenteleden met rolstoel en al uit het verzorgingshuis gehaald werden om
nog een extra stem te kunnen geven aan de gewenste kandidaat-ambtsdrager. Daar hoeven we natuurlijk niet naar terug te verlangen. Maar de
vanzelfsprekendheid waarmee kerkenraden tegenwoordig veelal zichzelf aanvullen, heeft eveneens schaduwkanten. Onbewust kan men zo
immers bepaalde geluiden die ook in de gemeente leven buiten de deur houden.

oneigenlijk

Ten tweede is de rol van de classis veranderd. Oefenden classes in het verleden behoorlijke invloed uit op de plaatselijke gang van zaken, zeker
als die niet helemaal goed leken te verlopen, tegenwoordig wordt een dergelijke rol steeds meer als oneigenlijk ervaren. We gaan immers zelf
over onze gemeente! Ook vertegenwoordigers van de classis zien zich vaak als buitenstaanders en maken zich graag zo klein mogelijk. Alleen
als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als een predikant ‘zich kwam te ontgaan’, bemoeit men zich met een plaatselijke situatie. Maar
ecclesiologisch (qua kerkleer, red.) zijn ze géén buitenstaanders. In een protestantse kerk heeft immers niet de plaatselijke gemeente of
kerkenraad het voor het zeggen, maar geldt het gezamenlijk vastgestelde bovenplaatselijke beleid. Hier ligt naar mijn besef ook een mogelijke
uitweg voor het huidige probleem (al is het uiteraard geen panacee): de machtsbalans tussen plaatselijke kerkenraden en het regionale
kerkverband zou hersteld moeten worden. Als er onduidelijkheid is over de vraag of een kerkenraad in een concrete situatie correct gehandeld
heeft, zou het heel normaal moeten zijn wanneer bezwaarde ambtsdragers of gemeenteleden hun classis vragen om een second opinion. En
classispredikanten zouden zich met hun colleges volkomen vrij moeten voelen om waar nodig een kerkenraad zijn huiswerk over te laten doen.
Nú wordt zowel het eerste als het tweede als iets zeer uitzonderlijks en zelfs ernstigs ervaren. Dat hoeft het echter niet te zijn. Juist omdat ook
christenen niet ongevoelig zijn voor allerlei machtsmechanismen, hebben we elkaar nodig om bij de les te blijven. Dat hadden onze voorouders
goed begrepen toen ze destijds de classis instelden. <
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