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(beeld Dick Vos)
De synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken in de Oenenburgkerk in Nunspeet. 

CGK beperkt kerkrecht niet 
tot ‘direct betrokkenen’
De christelijk-gereformeerde synode handhaaft een brede 

definitie van ‘belanghebbende’ in het kerkelijke revisie- en 

appèlrecht.

 NUNSPEET

Dat besloot ze donderdag, bijeen in Nunspeet. Het 

betekent in praktijk dat alle kerkenraden en kerkleden 

‘belanghebbend’ kunnen zijn in een zaak die ‘de leer of het 

samenleven van de kerken als geheel betreft’. Er zijn 

andere kerkverbanden die dit recht beperken tot de ‘direct 

betrokkenen’, zoals ook in het Nederlandse recht gangbaar 

is.

De landelijke taakgroep Kerkorde en kerkrecht had een 

vraag over deze zaak bij de synode neergelegd. Dit naar 

aanleiding van de gang van zaken in de classis Apeldoorn, 

anderhalf jaar geleden, toen de Kruiskerk in Arnhem 

bekendmaakte vrouwen als ouderling en diaken aan te 
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stellen en daarvoor in eerste instantie groen licht kreeg 

van de classiskerken. Daarop dienden kerken en kerkleden 

uit andere delen van het land appèlschriften in bij de 

classis, een situatie die zich naderhand in andere classes 

herhaalde.

Deze gang van zaken voedt bij de één de angst voor een 

‘juridisering’ van kerkelijke discussies, ‘bemoeizucht’ en 

het heersen van kerken over elkaar. Voor een ander toont 

de ruime definitie juist de kracht van een landelijk 

kerkverband om elkaar vast te houden en bijvoorbeeld aan 

te spreken op landelijke afspraken.

De landelijke deputaten kwamen er zelf niet uit en legden 

de vraag daarom open aan de synode voor. De 

synodecommissie die de bespreking voorbereidde, gaf aan 

dat een goede definitie niet mogelijk is ‘om de grens 

tussen een gerechtvaardigd belang enerzijds en 

bemoeizucht anderszijds’ duidelijk te maken. ‘Het zal hier 

moeten aankomen op prudentie (dat is bedachtzaamheid, 

red.) en geestelijke wijsheid’, aldus de commissie.

In het synodebesluit wordt de afweging of iemand 

‘belanghebbend’ is, bij de bewuste kerkelijke vergadering 

neergelegd die het appèl- of revisieverzoek moet 

beoordelen. <




