
‘Nergens staat in de kerkorde dat ambtsdrager een man is. Dat sprak immers zo vanzelf.’ Het voorbeeld illustreert volgens dominee
Adriana van Harten-Tip dat kerkelijk recht bijdetijds moet zijn. ‘Anders ben je een dode kerk.’

Apeldoorn

Gaan kerken niet te naïef om met hun kerkorde, was maandag de centrale vraag op de christelijke-gereformeerde Theologische Universiteit
Apeldoorn (TUA). De studiedag was belegd naar aanleiding van een nieuw handboek over gereformeerd kerkrecht, dat overigens door een fout
van de drukker niet beschikbaar was. Ook de strengere privacyregels en recente vonnissen over het recht op inzage van kerkenraadsverslagen
maken bezinning op de kerkorde broodnodig.

geen interesse

‘Kerkrecht lijkt van ondergeschikt belang’, signaleerde kerkrechtdeskundige Pieter Pel. De belangstelling voor kerkelijke regels is minimaal, ook
aan de theologische opleidingen waar hoogleraren kerkrecht met een lampje te zoeken zijn. ‘Het schort aan interesse, of de gedachte heeft de
overhand dat overheid of rechter het maar moet zeggen.’ Toch strookt dat niet met het gereformeerde kerkrecht waarin kerken een autonome
rol hebben, aldus Pel.

‘Kerken die zich niet met hun eigen kerkrecht bezighouden, zijn ten dode opgeschreven’, waarschuwde Adriana van Harten-Tip, predikant in de
voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland (vGKN). ‘De kerkorde weerspiegelt de identiteit van een kerk. Die moet compact, duidelijk en
prikkelend zijn; want als een kerklid de kerkorde al niet begrijpt, dan helemaal de rechter niet. En als er niks prikkelt, ben je dood.’

Op de studiedag klonk bezorgdheid over een juridisering (toenemende wet- en regelgeving) in het kerkelijk leven. Die ontwikkeling doet tekort
aan het geestelijke karakter van het kerkrecht, stelde gereformeerde gemeentedominee Wim Silfhout. ‘De kerkorde heeft een “medisch” karakter,
gericht op de eer van God, en gericht op het welzijn van de gemeente en behoud van de zondaar.’ Dat is van een andere orde dan het burgerlijk
recht, zei hij. ‘Als de eigen positie van de kerk niet meer wordt erkend, wordt zij een belangenbehartiger à la Greenpeace of de ANWB. Zelfs
kerkleden zien soms de kerkenraad als het dagelijks bestuur van een vereniging.’

koudwatervrees

Kerkjurist Piet Raven merkte op dat kerkmensen sneller de gang naar de rechter maken. Omdat een gedateerde kerkorde een kerkenraad kan
opbreken, raadde hij aan vaker een juridisch adviseur in te zetten, al kost dat geld. ‘Bij veel kerken bespeur ik koudwatervrees. Maar in kerkelijke
rechtszaken staan vrijwilligers vaak tegenover een professional; door hun gebrek aan kennis is de kans op “bedrijfsongelukken” groot.’

gedragscode

De omgang met strengere privacyregels en het recht op inzage van kerkenraadsstukken laten zien dat er nog veel verwarring is, meenden de
advocaten kerkrecht Henk-Jan Ligtenberg en Rien Hoek. ‘Er is geen absoluut recht op het toezenden van interne documenten van de
kerkenraad’, gaven zij als voorbeeld. ‘Een verzoek om inzage in alles wat de kerkenraad over iemand in de afgelopen tien jaar heeft
opgeschreven, is disproportioneel. Een kerkenraad kan zo’n verzoek weigeren, als het doel van de inzage niet duidelijk is aangetoond. Het
inzagerecht mag geen afbreuk doen aan de vrijheden van derden.’

Omdat ambtsdragers bescherming verdienen, toonde dominee Wijnand Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht, zich gelukkig met een
groeiend gebruik van gedragscodes. ‘Die ontwikkeling krijgt nog te weinig aandacht. Want wat moet een dominee als een gemeentelid hem
waardevolle oude boeken cadeau geeft of een bijzondere klok? Mag hij korting accepteren bij een autoreparatie door een kerklid? Een
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gedragscode beschermt de predikant.’ <
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