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 Bekijk dit artikel in de digitale 

krant
Losmaking predikant werkt 
in de PKN net zo
Kun je als dominee in de PKN makkelijker ‘klassiek 

gereformeerd’ zijn dan in de vrijgemaakte kerken? Als 

gemeente en predikant niet meer bij elkaar passen, is de 

uitdaging overal hetzelfde.

In het Nederlands Dagblad van 20 januari vraagt Kees 

Kabboord zich af, of het voor een predikant met orthodoxe 

opvattingen niet beter toeven is in de Protestantse Kerk 

(PKN) dan in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

Hij refereert aan het ontslag van een predikant in de GKv 

die ontslagen zou zijn vanwege diens klassieke 

gereformeerde opvattingen. Daar tegenover staat prof. 

Henk van den Belt, die op een GKv-bezinningsdag gesteld 

zou hebben dat hij binnen de PKN blijft zolang hij daar 

trouw kan blijven aan Schrift en belijdenis.

Ik ken de zaak van de GKv-predikant niet. Evenmin heb ik 

het betoog van Van den Belt gehoord.

Als gesprek niet meer lukt, is de enige oplossing: uit 
elkaar.

Achter de conclusie van de heer Kabboord wil ik echter een 

stevig vraagteken plaatsen.

Is het in de GKV echt zo slecht gesteld op dit punt, en in de 

PKN – mijn eigen kerk – zo goed?

kerkorde



De bepalingen met betrekking tot losmaking zijn in beide 

kerkgenootschappen vergelijkbaar. Volgens de kerkorde 

van de GKv is losmaking geboden als een kerkenraad 

constateert dat zijn predikant de gemeente ‘blijvend niet 

meer met vrucht kan dienen’. In de bewoordingen van de 

PKN-kerkorde gaat het om de vraag of een predikant ‘nog 

langer met stichting kan dienen’. In beide gevallen gaat 

het om de situatie dat gemeente en predikant niet meer bij 

elkaar passen.

Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat de 

predikant van opvatting verandert en de gemeente daar 

niet in kan meekomen, of dat juist de gemeente opschuift 

en de predikant daar onvoldoende op kan inspelen.

moeilijk aan het werk

Wat concreter, in lijn met de brief van Kabboord: de 

predikant blijft bij de orthodoxe lijn die hij altijd heeft 

voorgestaan, terwijl de gemeente een andere richting 

inslaat.

Als het dan niet lukt met elkaar in gesprek te blijven, dan 

rest – vaak na een lang voortraject om er toch nog met 

elkaar uit te komen – maar één mogelijkheid: uit elkaar, 

losmaking.

In de PKN impliceert dat beslist niet dat de predikant 

‘fout’ zit, al wordt de predikant in de praktijk vaak wel op 

de breuk aangekeken. Het is voor hem vaak moeilijk in een 

andere gemeente weer aan het werk te komen. Ik vermoed 

dat dit in de GKv niet wezenlijk anders is.

In beide kerkgenootschappen staan we naar mijn idee in 

dit soort situaties voor dezelfde uitdaging.

Willen we de onmacht van predikant en gemeente om 

elkaar te kunnen vinden op zijn merites beoordelen?

En, in het verlengde daarvan, gunnen we de losgemaakte 

predikant in principe een tweede kans? <
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