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WP1  –  vertrouwelijk  advies  inzake  G8  en G1   

 

Inzake dit advies is afgesproken dat het geen formeel kerkrechtelijk advies zou zijn. 

Er is mij ook niet gevraagd om een rechterlijk oordeel over allerlei onderdelen. 

Ik zeg dat uitdrukkelijk omdat voor een kerkrechtelijk advies en voor een rechterlijk oordeel 

maatstaven en beperkingen gelden die door mij niet inachtgenomen zijn. 

Dit advies is niet meer dan een broederlijk meedenken met de kerkenraad vanaf de zijlijn door 

iemand die de kerk in een warm hart toedraagt en betrokkenen niet alleen kent, 

maar ook waardeert. 

Ik heb maar eerlijk genoteerd wat ik tegenkwam of waarop ik stuitte of wat ik van belang 

vind. Vanaf de zijlijn is dat gemakkelijk. De beste stuurlui staan aan wal …. 

 

Mijn advies is gebaseerd op een aantal stukken: 

- dossier G1 en G8 (een kort samenvattend overzicht)  

- mail van G1 van 29 december  

- verklaring van G1 en G8 op 1 juni (indertijd ontvangen van G1)  

- enige mails rond de vergadering van 1 juni (indertijd ontvangen van G1)  

- verslag gesprekken met G8 en G1 (gesprekken op 27 juni en 8 juli 2015)  -

 

besluit 

over vervolg conflictsituaties (15 febr. 2016)  

Op 7 april 2016 hebben  en mij mondeling 

geïnformeerd. Wat voelde dat overleg vertrouwd! Alsof ik sinds niet weg geweest was. 

Ik heb niet gesproken met betrokkenen. In de afrondende fase van mijn opinievorming heb ik 

me gescherpt in een telefoongesprek met en een telefoongesprek met 

 Dat maakt hen overigens op geen enkele manier verantwoordelijk voor dit 

advies. 

 

1 De oorspronkelijke kwestie 

 

G8/G1 benoemen in hun verklaring van 1 juni 2015 twee zaken als bron van het conflict. 

De tweede, de verhouding  tussen het moderamen  en G5,  gaat G8/G1 niets aan. Zij zijn geen 

partij in dat conflict  en ze zijn ook niet aangesteld  als rechters. Dat dient dus volledig buiten 

beschouwing te blijven. Ik ga er in dit advies ook niet verder op in.  

De eerste zaak wordt gevormd door uitspraken en besluiten van het moderamen op liturgisch 

gebied en het ontbreken van communicatie erover. 

Een gearrangeerd gesprek over dit punt wordt aangegrepen om in een mail van 29 december 

2014 frustraties en verwijten te uiten over allerlei liturgische zaken. Ook inzake het 

jeugdwerk worden alle registers opengetrokken. De verwijten richten zich – en dat is niet 

onbelangrijk - niet alleen tegen het moderamen, maar ook tegen de kerkenraad. 

 

Wie de mail leest constateert dat daarin heel wat gebeurt. 

De oorspronkelijke zaak wordt aangegrepen om er allerlei andere zaken bij te halen. 

De bezwaren worden op een heftige manier geuit. Je ziet in de mail allerlei verschijnselen 

waarvoor in elk boek over conflicthantering wordt gewaarsschuwd. Om maar wat te noemen: 

uitbreiding van het conflict, geen ik-boodschappen maar beschuldigingen, generaliseringen, 

etikettering, ongepaste toon. 

De mail komt van iemand die zich kennelijk bevoegd acht om op te treden als een soort 

rechter of controleur van moderamen en kerkenraad zonder daar wettig toe te zijn aangesteld. 

In de latere ontwikkeling wordt meer dan eens gesproken van een ‘conflict’. Daarbij vraag je 

je af wie dan de ‘tegenpartij’ van G8/G1 is: is het de kerkenraad die van alles om zijn oren 

krijgt; is het het moderamen dat eigenmachtigheid verweten wordt; is het KR-P1 die niet 

deugt?
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Zoals is aangegeven richten de bezwaren en verwijten zich niet alleen op het moderamen, 

maar ook op de kerkenraad. Helaas brengt dit het moderamen er niet toe de zaak aan de 

kerkenraad voor te leggen. Pas in een veel later stadium wordt de kerkenraad inhoudelijk 

geïnformeerd. 

Het moderamen besluit niet tot een tweesporenbeleid: zakelijke behandeling van de bezwaren 

tegen besluiten en ontbrekende communicatie enerzijds, en pastoraal (door bijv. de 

wijkouderling) ingaan op de – van een heel andere orde - voelbare frustraties en daardoor 

gevormde toon anderzijds. De mail wordt geretourneerd vanwege de onaanvaardbare 

toonzetting ervan. Het ontketent een eigen dynamiek van actie en reactie. 

 

In hun verklaring  van 1 juni 2015 schrijven  G8/G1 onder  het kopje ‘December  2014’ bijna 

tegen  het eind: ‘Omdat we aanvoelen dat dit gebeuren wel eens langer kan gaan duren dan 8 

januari,

 

meldt G1 nog op dezelfde dag dat ze haar taken als jeugdleider en als organist opschort 

voor

 

de maanden januari en februari . We gaan er dit moment van uit dat eind februari alles wel 

zal

 

zijn opgelost. Van dit besluit stelt zij  (liturgie), (pastoraat), (

catechisatie) en  (jeugd)  op  de  hoogte.’  

Ik noteer hierbij: 

1. terwijl je bij een taak waarin je benoemd wordt de benoemende instantie om ontheffing of 

opschorting  vraagt en  die  dat  al  dan  niet  verleent , heeft  G1  hier  eenzijdig  haar 

werkzaamheden opgeschort; later denkt ze dat ze ook eenzijdig haar taken weer kan oppakken

;

 

2. door G1 zelf wordt in deze mail

 

de koppeling van jeugdwerk en liturgie gemaakt (een 

koppeling die ze in een door anderen geschreven brief in maart aan die anderen verwijt);

 

3. de duur van de opschorting van werkzaamheden wordt door G1 zelf gekoppeld aan een 

moment dat ‘alles zal zijn opgelost’;

 

4. de koppeling van hervatting van werkzaamheden aan een ‘oplossing’ is terecht gezien de 

aard en heftigheid van de verwijten richting moderamen in de mail van december die van een 

zodanige aard zijn dat

 

je niet ‘gewoon’ verder kunt.

 

 

‘Besturen is de temperatuur

 

laag houden’ (Fokko Oldenhuis). Dat is in deze zaak duidelijk 

niet gelukt.

 

Aan wat een zakelijk bezwaar tegen liturgisch beleid en de communicatie daarvan had moeten 

zijn,

 

is

 

van

 

alles

 

aangekoekt.

 

Verwijten

 

richting

 

de

 

kerkenraad,

 

richting

 

het

 

moderamen,

 

richting

 

KR-P1,
 

en

 

dat

 

op

 

een

 

toon

 

die

 

onderliggende

 

problematiek

 

kon

 

doen

 

vermoeden.

 

De reactie van het moderamen ging niet in op het zakelijke bezwaar, maar maakte een punt 

van de toon. Daarmee werd een ander punt in de procedure toegelaten. Er groeide een 

gecompliceerd geheel

 

van zakelijk bezwaar en wederzijdse irritatie.

 

 

2 De petten van de kerkenraad 

 

In de politiek kennen we de scheiding van de machten: wetgevende, uitvoerende en 

rechterlijke macht liggen in verschillende handen. 

In de kerk heeft een kerkenraad allerlei taken, om maar wat te noemen: regelgever, 

daadwerkelijk bestuurder, beslechter van zaken, pastoraat. 

Het is van groot belang voor deze verscheidenheid aan petten oog te hebben en de 

verschillende rollen niet door elkaar te laten lopen. Dat laatste is vaak een bron van narigheid 

ingeval van conflict met de kerkenraad. 

Een paar illustraties van vermenging: 

Je kunt de kerkenraad benaderen met een bezwaar dat je hebt, en je kunt de kerkenraad ook 

vragen om pastoraat. Maar je kunt niet de kerkenraad als partij in een conflict zien en hem 
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tegelijk vragen om in dat conflict als een soort rechter op te treden, en dan ook nog van die 

‘tegenpartij’ pastoraat vragen. Dan heb je geen oog voor de verschillende petten. 

Een ander voorbeeld van vermenging is te vinden als G8/G1 regels voor de rechtspraak (KO 

art. F75) toegepast willen zien op het gewone herderlijke en leidinggevende werk van de 

kerkenraad. Dan haal je  dingen  door  elkaar.  

Nog een voorbeeld: dat in de kerkelijke rechtspraak geen stukken mogen worden betrokken 

die maar bij één kant bekend zijn, is wat anders dan het al dan niet beschikbaar stellen van 

notulen van de kerkenraad. Rapportages en besluiten dienen aan betrokkenen bekend te 

worden  gemaakt , maar  het onderling  broederlijk  beraad  is en blijft  vertrouwelijk . Pas  als 

notulen  door een kerkenraad  worden  ingebracht  in een beroepsprocedure , mogen ze aan de 

andere partij niet onthouden worden. 

Weer een ander  voorbeeld: zowel in het in juni ingestelde driemanschap (M1/KR9/KR6) als in 

de commisie  die mij de vraag  om mee te denken  voorlegde  (KR6/KR15/KR-S2.1) zit een 

moderamenlid . Heeft  de kerkenraad  in beide  gevallen  overwogen  wat de voorgeschiedenis 

was van deze broeders en wat daar de consequenties en complicaties van konden zijn? 

Een laatste voorbeeld: normaal gesproken vloeit er geen bloed uit dat de voorzitter van het 

moderamen en de voorzitter van de kerkenraad een en dezelfde persoon is. Hij zal zich wel 

van zijn positie bewust moeten zijn en zich onafhankelijk moeten opstellen. Maar als door de 

kerkenraad het handelen van het moderamen beoordeeld moet worden, is het onjuist dat de 

voorzitter van het moderamen als voorzitter van de kerkenraad fungeert. Als de betreffende 

voorzitter  dan ook nog eens  wijkouderling  is van G5, dan is de hoeveelheid  petten  die hij 

opheeft echt te groot. 

 

3 De container van het ‘conflict’ 

 

Wie de zaak analyseert komt tot de ontdekking dat er in het voorjaar 2015 in de onderhavige 

situatie allerlei zaken door elkaar lopen: 

- er heerst onvrede over de verhouding van kerkenraad en moderamen; 

- er zijn bezwaren tegen besluiten van moderamen en kerkenraad en de (ontbrekende) 

communicatie ervan; 

- er worden zware verwijten geuit tegen de ambtsdienst van een ambtsdrager die hem 

eigenlijk ongeschikt zouden maken om ambtsdrager te zijn; 

- er klinkt een diepe frustratie in de mail van G1; 
- er is commentaar op het functioneren van een ambtsdrager, dat wijzer zou kunnen. 

Al deze zaken zijn geschoven in een grote container met daarop het woord ‘conflict’. Het 

gevolg: er ontstond één groot kluwen van problemen. 

 

Om het kluwen te ontwarren is het goed de verschillende problemen te lokaliseren: 

- de onvrede over de verhouding van moderamen en kerkenraad is een interne (bestuurs)zaak 

van de kerkenraad; 

- voor bezwaren tegen besluiten etc van moderamen en kerkenraad bestaat een procedure van 

bezwaar en beroep; 

- de verwijten tegen de ambtsdienst van een ouderling zijn een zaak van opzicht en tucht; 

- de heftige frustratie en de bron en de uitingen ervan zijn een zaak van pastoraat aan 

betrokkene; 

- het al dan niet verstandig optreden en de toonzetting van een ambtsdrager zijn een zaak van 

de onderlinge broederlijke censuur in de kerkenraad. 

 

Het verhaal over de petten van de kerkenraad is in dezen dus zeer relevant. Het maakt de ene 

grote brok van het ‘conflict’ tot een aantal behapbare kwesties. 
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4 Moderamen en kerkenraad 

 

In de kerk is de kerkenraad het bevoegde gezag. 

De kerkenraad kan het moderamen voor bepaalde zaken mandateren.  

De kerkenraad behoudt bij mandatering - anders dan bij delegeren - zijn bevoegdheden en 

verantwoordelijkheid. 

Het moderamen rapporteert tijdig en open aan de kerkenraad. Zeker zaken die (het 

functioneren van) de kerkenraad als geheel raken worden niet ‘onder de pet’ gehouden. 

 

Het bestuur van de kerk gebeurt niet door enkelingen, maar collegiaal. Het is het college van 

de kerkenraad resp. het college van het moderamen dat bestuurt. Dat heeft een aantal 

consequenties: 

a. De colleges treden als eenheid op en spreken met één mond. Die colleges laat je bij 

eventuele ‘oppositie’ ook niet opdelen of uit elkaar spelen. 

b. Een kerkenraad en moderamen kun je niet aanspreken op standpunten van individuele 

kerkenraads- of moderamenleden die zijn ingebracht in het broederlijk overleg dat voorafgaat 

aan besluitvorming, maar alleen op officiële besluiten van het college. 

c. In het seculiere verenigingsrecht is geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid voor een 

bestuurlijk besluit, tenzij er evident sprake is van wanbeleid of onbehoorlijk bestuur. 

 

Een moderamen moet zich te allen tijde toetsbaar opstellen richting de kerkenraad die hem 

mandateerde. De kerkenraad kan te allen tijde wat een moderamen gedaan heeft bevestigen of 

een ander besluit nemen. Zaken zijn aan een moderamen immers niet gedelegeerd maar 

gemandateeerd. Dat een kerkenraad iets anders kan besluiten dan een moderamen of 

overrulen is all in the game. 

Als de kerkenraad van oordeel is dat het moderamen buiten zijn bevoegdheid is getreden of 

iets onjuists heeft gedaan moet de kerkenraad dat helder uitspreken, de bewuste fout 

rechtzetten, en daarmee basta. 

Als een moderamenlid zich in onderscheid van de rest van het moderamen of tegen het 

moderamen in evident misdragen heeft, moet hij daarop worden aangesproken. 

Zodra een kerkenraad een besluit heeft genomen over het handelen van het moderamen 

(afwijkend van het moderamen of het moderamenbesluit bevestigend), is dat laatste 

gedechargeerd voor de zaak en heeft de kerkenraad de verantwoordelijkheid overgenomen. 

 

5 Bezwaar tegen besluiten van moderamen 

 

De oorspronkelijke kwestie richt zich op acties van het moderamen. De mail van december 

2014 haalt er veel meer bij, maar het begint allemaal met bezwaar tegen het handelen van het 

moderamen. Dat is de oorspronkelijke kwestie. 

 

Als er bezwaar bestaat tegen het handelen van het moderamen, dan is daarvoor een ordelijke 

weg: zie Handreiking en model voor de behandeling van bezwaren op de website www.gkv.nl 

> kerkorde > handreikingen en modellen > art. F73. Die regeling is weliswaar van recente 

datum, maar hij verwoordt wat ook daarvoor normaal geacht mocht worden. 

Onze kerkorde gaat ervan uit dat bezwaar en beroep alleen mogelijk is tegen besluiten van de 

kerkenraad. Bij besluiten van de diaconie of het moderamen of de commissie van beheer is er 

dus geen ingang voor bezwaar en beroep. De regeling geeft aan dat je je dan eerst met de 

desbetreffende instantie verstaat, en als dat niet helpt, de weg naar de kerkenraad inslaat met 

het verzoek een besluit te nemen. 

http://www.gkv.nl/
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Concreet: Bij bezwaar tegen het moderamen ga je er niet met gestrekt been in, maar dien je 

eerst broederlijk of zusterlijk te proberen de zaak onderling uit de wereld te helpen. Je jaagt de 

vrede na. Als bezwaarde en moderamen er samen niet uitkomen, legt de bezwaarde of het 

moderamen of leggen beiden samen het aan de kerkenraad voor. Het moderamen dient zich in 

zo’n situatie open te stellen voor een toets door de kerkenraad: heeft het moderamen 

gehandeld conform zijn bevoegdheid en opdracht? Als dat zo is, dient de kerkenraad dat 

helder uit te spreken. Als het moderamen dingen niet goed heeft gedaan, dient de kerkenraad 

dat ook uit te spreken en een ander besluit te nemen en dat andere besluit te communiceren. 

Het moderamen legt zich neer bij het besluit van zijn opdrachtgever. Als het moderamen zich 

schandalig misdragen zou hebben wordt het daarop aangesproken. Maar als dat niet het geval 

is, is de kous af met het door de kerkenraad genomen besluit. Je moet van mening kunnen 

verschillen. 

Het besluit dat de kerkenraad heeft genomen staat open voor bezwaar en beroep volgens de 

bestaande regelingen. 

 

6 De positie van een ambtsdrager 

 

Bij een ambtsdrager is sprake van een mix van aspecten: hij is geroepen tot een ambt, hij 

beschikt over gaven en vaardigheden daarvoor, en hij is een mens voor Gods aangezicht. Al 

die aspecten spelen in zijn functioneren mee. Dat kan leiden tot onvrede. De drager van een 

ambt die als zodanig recht op ontzag heeft, kan als persoon of in deskundigheid 

tekortschieten. Ambtsdragers zullen zich hiervan bewust moeten zijn, en het moet tot goede 

zelfreflectie leiden. Je persoon en je eventuele beperkingen kunnen het ontzag voor jou als 

ambtsdrager in de weg zitten. Van geen enkele ambtsdrager mag de gemeente of mag een 

gemeentelid perfectie verwachten, maar een ambtsdrager moet zich van zijn kant ook van zijn 

onvolmaaktheid bewust zijn, en bereid zijn de consequenties hiervan onder ogen te zien en zo 

nodig op te vangen. Probeer niet met een beroep op je ambt eventuele tekorten te maskeren. 

Wees je bewust van je zwakke punten en vraag zo nodig een ander iets te doen waarin jij niet 

goed bent. Niet voor niets kennen we in de kerkenraad de broederlijke censuur onder 

ambtsdragers. Help elkaar en spreek elkaar aan waar nodig. Dat bindt samen. 

Onder ambtsdragers bestaat verschil in gaven en persoonlijke eigenschappen. De een oogt 

bestuurlijk, de ander flegmatisch, de derde relationeel, de vierde is goed in leiding geven, de 

vijfde in dienstbaarheid. Ze hebben allen hun sterke kanten. Ze hebben ook allen kantjes 

waarop anderen botsen (afstandelijk, gemakkelijk, gevoelsmens, arrogant, slap etc). Je kracht 

in de ene situatie is je valkuil in een andere. Hier goed mee omgaan is een opgave zowel voor 

de ambtsdrager zelf als voor de gemeenteleden die op zulke karaktertrekken botsen. Er is 

niemand van ons die in zijn spreken niet struikelt (Jak. 3:12). Er is altijd wel wat aan te 

merken op de wijze van communiceren. 

De verscheidenheid van gaven is ertoe bedoeld dat we zouden beseffen dat je in kerkenraad 

en gemeente niet zonder elkaar kunt. Je moet het met elkaar doen, zoals Christus je aan elkaar 

gegeven heeft. Dat vergt inschikken en zelfverloochening. Helaas zie je nogal eens dat de 

verscheidenheid tot verdeeldheid wordt of dat die verscheidenheid wordt aangewend om wat 

één is uit elkaar te spelen. 

 

7 Bezwaren tegen een ambtsdrager 

 

Er zijn verschillende soorten van bezwaren die kunnen worden ingebracht tegen een 

ambtsdrager. 
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Bij bezwaren tegen iemands optreden als moderamenlid geldt dat zo iemand is opgetreden als 

lid van het moderamen. Hij is niet persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij zich evident buiten het 

moderamen om of tegen het moderamen in misdragen heeft. Dat laatste heeft de kerkenraad in 

het onderhavige geval niet geconstateerd of uitgesproken. Waarvan acte! 

 

Bij bezwaren tegen leer of leven van een ouderling (of predikant of diaken) geldt dat extra 

zorgvuldig met het inbrengen van beschuldigingen moet worden omgegaan (vgl. 1 Tim. 5:19; 

zie ook F.L. Bos, De orde der kerk, 305v, te raadplegen via www.kerkrecht.nl). In dat geval 

moet de kerkenraad niet over vage verwijten handelen, maar mag hij van bezwaarden 

verwachten dat die concrete en zorgvuldig onderbouwde bezwaren tegen de ambtsdienst 

inbrengen. Die dienen door de kerkenraad te worden getoetst: heeft de ambtsdrager zich 

schuldig gemaakt aan zonden, en hoe ernstig zijn die? Als er sprake is van censurabele zonde 

dient de kerkenraad dat uit te spreken en dienovereenkomstig te handelen. Als er geen sprake 

is van censurabele zonden dient de kerkenraad dat helder uit te spreken, zodat een 

ambtsdrager helderheid krijgt over zijn positie. Daar heeft de ambtsdrager recht op. 

Het Convent van Wezel 1568 noemde als zonden waarom geen schorsing plaatsvindt, maar 

die wel onderworpen zijn aan berisping en tucht o.a.: leugen; laster of kwaadsprekerij; 

schimpwoorden; onbezonnenheid; opvliegende en onmatige toorn; plagerijen en krakelen; 

onmatig scherpe verwijten. In die gevallen zal broederlijke vermaning en zachtmoedige 

bestraffing aangewend worden (F.L. Bos, De orde der kerk, 305). 

 

Er is niet alleen de tucht over ambtsdragers die tot schorsing en afzetting kan leiden, er is ook 

de zgn. broederlijke censuur. Die biedt een kader waarin bijvoorbeeld doorgesproken kan 

worden over hoe iemand in communicatief opzicht opereert of waar hij beperkingen heeft 

waarin hij geholpen kan worden: zaken van toonzetting en persoonlijke stijl. Dit zijn zaken 

die bij gemeenteleden best wel eens heftige reacties kunnen oproepen, maar ze zijn van een 

heel andere orde dan zonden in leer of leven. Dat moet ambtsdragers ook goed duidelijk zijn. 

De interne hulp en aansporing is positief gericht en gaat uit van bestaand vertrouwen en van 

de wil om samen Christus te dienen. Er dreigt op geen enkele manier schorsing of 

ongeschiktverklaring voor het ambt, zelfs geen verleis van respect of aanzien. Niemand steekt 

zijn kop ook in een strop. Je weet je allemaal even kwetsbaar en je bent gericht op elkaars 

opbouw. Je wordt er samen sterker en raaakt meer aan elkaar verbonden. 

 

8 Persoonlijke botsingen en onenigheid 

 

De Bijbel roept allen binnen de gemeente op om verzoening en vrede na te jagen. Wie aan het 

avondmaal gaat moet zich op dit punt beproeven: leef ik voor zover het van mij afhangt in 

vrede en liefde met mijn naasten. Ambtsdragers zijn ook op dit punt voorbeelden voor de 

kudde en voor hen geldt dit dus zeker. 

 

Wat moet er gebeuren als er sprake is van een conflict? 

Dan moet er gehandeld worden naar de regel van Matteüs 18. Uit de intro in vers 15 is 

duidelijk dat het hier om een regel voor conflicten gaat: Als een van je broeders of zusters 

tegen jou zondigt …. De Here Jezus roept in dat geval de gekwetste partij op om niet af te 

wachten tot de ander naar hem toe komt, maar om zelf actief de kwetsende ander broederlijk 

te zoeken en aan te spreken. Je zoekt degene die zich tegen jou misdragen heeft, te behouden. 

Je bent uit op vrede, tot eer van God en tot behoud van je broeder of zuster en tot opbouw van 

de gemeente. 

Als er sprake is van evidente zonde maar er geen bekering komt, dan wordt de zonde na 

voldoende pogingen tot broederlijk vermaan aan de kerkenraad voorgelegd. Die beoordeelt 

http://www.kerkrecht.nl/
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vervolgens of er inderdaad sprake is van een vermanenswaardige of censurabele zonde en 

doet daarover een uitspraak. Als er sprake is van censurabele zonde gaat de kerkenraad tot 

handelen over. Als een kerkenraad geen vermanenswaardige zonde vaststelt, moet hij dat ook 

klip en klaar uitspreken. 

 

Een andere tekst waarnaar vaak verwezen wordt bij een conflict, is Matteüs 5: als je je 

herinnert dat een broeder of zuster je iets verwijt heb je je vóór alles met hem of haar te 

verzoenen. Dit is een belangrijke tekst, maar hij moet wel goed gelezen worden. Deze tekst 

wordt namelijk vaak aan ánderen voorgehouden om die op hún plichten te wijzen, terwijl het 

juist gaat om de plicht die je zélf hebt en het recht dat de ánder heeft. Matteüs 5 kun je niet 

gebruiken om te zeggen: de ander moet dit of dat doen, maar: jij moet zelf dit en dat doen. Het 

is geen stok om een ander te slaan, maar iets dat je zelf voor de spiegel zet. 

Wie zich op Matteüs 5 beroept moet zich dus realiseren dat dat gedeelte wijst op de éigen 

verantwoordelijkheid. Het evangelie saneert discussies door ieder op zijn eigen 

verantwoordelijkheid te wijzen en zich niet te begeven in het oordelen van anderen. 

Met deze tekst kun je in een conflict dus ook niet de verantwoordelijkheid bij de kerkenraad 

of de schuld bij een ander leggen. Is dat ‘lekker makkelijk’ voor die ‘slechte’ ander? Nee, 

want wie weigert naar verzoening te streven, kan daar door mensen wellicht niet toe gebracht 

worden, maar zo iemand gaat niet vrijuit: hem of haar wacht het oordeel van God. Aan deze 

Rechter laten we het over (1 Petr. 2:23). Daar vinden we rust en vrede in. 

 

Een belangrijke vraag bij conflicten is vervolgens de vraag wie bevoegd is om een uitspraak 

te doen. Zelfs de Here Jezus behandelde niet elk conflict (vgl. Luc. 12:14). 

Bij conflicten moet een kerkenraad beducht zijn voor het gevaar dat hij zich in niet-kerkelijke 

zaken laat trekken. Vaak gaat een conflict over niet-kerkelijke zaken waarin een kerkenraad 

volgens de kerkorde geen bevoegdheid - en trouwens ook geen deskundigheid - heeft. Ook bij 

conflicten die puur persoonlijk liggen, zijn vaak factoren in het spel waarover een kerkenraad 

niet met kennis van zaken kan oordelen. Het is vaak een ingewikkeld samenstel van karakters, 

psychische stoornissen, actie en reactie. Er spelen vaak allerlei onderhuidse zaken. Een 

kerkenraad moet er voor uitkijken dat hij zich als een soort algemeen rechercheur gaat 

opstellen. Je kunt als pastor best eens wat zeggen en een adviesje geven, maar dat blijft een 

vrijblijvende raad die je geeft voor beter. En waarmee je nooit de verantwoordelijkheid 

overneemt. 

Er is op dit punt de eeuwen door in de kerk veel misgegaan. Niet elk conflict tussen broeders 

is een kerkelijke zaak. En dat wordt het ook niet doordat sommigen kerkelijke behandeling 

proberen af te dwingen door weg te blijven van het avondmaal. Dat laatste is misbruik van het 

avondmaal en geen wettig middel om zaken bespreekbaar te maken. 

 

Die laatste zinnen brengen me bij een volgend punt. Bij conflicten zie je soms broeders en 

zusters niet aan het avondmaal gaan vanwege de zonde die ze bij een ander (menen te) 

constateren. 

Calvijn wijst erop dat we bij het avondmaal niet de ander maar onszelf moeten beproeven. 

Hoe staan we zelf in een conflict? Zijn we uit op verzoening en vrede of niet? Je kunt een 

ander niet beproeven, want je kent zijn hart niet. De Bijbel roept ons terughoudend te zijn in 

ons oordelen over anderen. Je kunt alleen maar oordelen over jezelf. Als er over een ander 

geoordeeld moet worden, moet je dat laten liggen bij het college dat daar voor is, i.c. de 

kerkenraad. Jij mag de zaak dan verder in de hand van de Here weten, die rechtvaardig 

oordeelt. Het is beter onrecht te lijden dan het zelf te doen (vgl. J. Calvijn, Institutie IV.1.15). 
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Een laatste opmerking: Bij conflicten is soms sprake van een idealistische optimisme over de 

haalbaarheid van verzoening. Helaas moeten we aan deze zijde van het graf leven met het 

onvolkomene en moeten we soms berusten in onverenigbaarheid van karakters met de daarbij 

behorende modus vivendi. Dat vergt een willen rusten in God, een leggen van onze moeiten in 

zijn handen en een ‘zuchten van verlangen, uit het lichaam dat in de macht van de dood is, 

verlost te worden’(NGB art. 15). 

 

9 Het startpunt aan het begin van het seizoen 15/16 

 

Op 15 februari besluit de kerkenraad als startpunt te nemen ‘de situatie aan het begin van het 

seizoen 15/16’. Wat houdt die situatie in? 

‘Het conflict tussen de KR en is uitgesproken en bijgelegd. Ook zijn 

verhoudingen tussen en brs. en hersteld’ (zie onder Besluit 1 

van 15 februari 2016). 

In juni is de kerkenraad dus voor zijn deel tot een afronding gekomen van wat er eerder dat 

jaar is voorgevallen. 

Door de zaak zelf ter hand te nemen en tot een afronding te komen heeft de kerkenraad in 

feite het moderamen gedechargeerd. Het moderamen is dus niet langer verantwoordelijk voor 

wat er is gebeurd, dat heeft de kerkenraad overgenomen. 

De decharge heeft plaatsgevonden zonder dat de kerkenraad (leden van) het moderamen 

veroordeeld heeft om verwijtbaar gedrag. Daar kan de kerkenraad nu niet zonder gewichtige 

redenen achter terug. 

De kerkenraad heeft ook geen censurabele zonden vastgesteld. Ook dat moet helder zijn. 

 

De kerkenraad stelde een driemanschap in (M1/KR9/KR6) voor herstel van 

vertrouwen tussen

 

kerkenraad en G8/G1 voor het hervinden van een goede en veilige plek in 

onze

 

gemeente.

 

 

10 Advies 

 

De verklaring van 1 juni 

Inzake allerlei concrete handelingen vóór 1 juli beperk ik me tot de mededeling dat G1 mij de 

verklaring van   G8/G1van  1 juni heeft toegezonden met de vraag om reactie. Het tekent de goede 

relatie tussen  G8/G1en mij dat ze mij die toezond en om advies vroeg. In alle eerlijkheid heb ik 

een  uitvoerige  reactie  gegeven . Die houd ik voor mezelf . Maar ik wil u mijn  eerste  twee 

algemene reacties niet onthouden . De eerste  behelsde : door welke bril kijken jullie naar 

Kan hij  wel  iets  goeds  doen?  Of  zit  er  iets  waardoor  het  altijd  fout  gaat?  De  tweede  behelsde  een

 pastorale  vraag:  wat  heeft  de  boventoon  in  jullie  hart:  Christus  of  deze  zaak?  Er  mag  er  maar

 

Eén

 Heer  zijn  van  je  hart  en  leven .  Oftewel :  zoek  niet  het  gelijk  van  jezelf ,  maar  zoek  je  geluk

 

in

 Christus.  

 

Het handelen van de kerkenraad eind juni 

De kerkenraad heeft de zaak als één geheel willen behandelen onder de containeraanduiding 

‘conflict’. 

De kerkenraad heeft voor zijn handelen vervolgens een relationele insteek gekozen. Men heeft 

zich laten  leiden  door  de  vraag  op  welke  wijze   G8/G1voor de gemeente  behouden konden 

worden. 

De kerkenraad  heeft  met  besluiten  en  gesprekken  in  juni  –  juli  richting   G8/G1voldoende gedaan 

aan de  onderlinge  verhoudingen.  Hij  is  rond  de  vergadering  van  1  juni  op  zijn  minst  twee  mijlen

 meegegaan.  

G1 en G8
G1 en G8 M2 KR-S2.1

KR-P1
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De insteek van de kerkenraad heeft geleid tot herstel van de  relaties tussen G8/G1 en 

en

 

.

‘Besturen is de temperatuur laag houden’: dat heeft de kerkenraad via de gesprekken eind juni 

– begin juli op een prima wijze gedaan richting G8/G1. 

Werkafspraak 2 van 22 juni is een goede: zaken meenemen in de zelfreflectie van de 

kerkenraad zonder terugkoppeling of verantwoording naar G8/G1. 

 

De kerkenraad stelde in juni een driemanschap in met een op het eerste gezicht duidelijke 

taak. Maar bij nader toezien vallen vragen te stellen: 

Hoe is omgegaan met de verschillende petten van bestuur en pastoraat? 

Wat is de bevoegdheid van het driemanschap: moet het besluiten op een zorgvuldige wijze 

overbrengen, moet het verzoening proberen te bewerken, moet het een arbiterrol vervullen, 

moet het onderzoek doen voor nadere besluitvorming? 

maakte deel uit van het moderamen in het voorjaar van 2015. Uit de verklaring 

van 1 juni van G8/G1 maak ik op dat hij zich sterk verbonden voelt met G8/G1 (zie verklaring 

G8/G1 van 1 juni, in de paragraaf  ‘Februari ’, op een na laatste  alinea). Heeft  de kerkenraad 

zich  dat gerealiseerd  en heeft  de kerkenraad  overwogen  wat daar  de implicaties  van zijn? 

Deze laatste vraag laat zich ook stellen met betrekking  tot  in de commissie  die 

mij een verzoek om advies voorlegde. 

 

De kerkenraad heeft sterk relationeel ingezet, maar dat is gepaard gegaan met vérgaande 

procedurele onhelderheid. Er is geen helder onderscheid aangebracht in de verschillende 

zaken en de daarbij behorende procedures. Ik geef toe: als je er midden in zit is dat ook 

moeilijk. Maar nu ik er op verzoek van de kerkenraad zelf van de zijlijn naar kijk – als gezegd 

een positie waaruit het gemakkelijk praten is - , kan ik moeilijk om deze waarneming heen. In 

de overweging onder besluit 3 van 15 februari is sprake van lessen die te trekken zijn. Ik hoop 

dat mijn verhaal daar materiaal voor biedt. Breng onderscheid aan in de verschillende vragen 

en behandel ze een voor een op de plek en langs de weg die daarbij hoort. 

 

De persoonlijke wrijving 

Naar mijn mening is de oorspronkelijke kwestie uitgedijd tot een container met het opschrift 

conflict. Dat had niet mogen gebeuren en naar dat spoor moet de kerkenraad na juni dan ook 

niet weer terug! 

Opvallend is ook dat noch G8/G1 noch hun onderlinge wrijving zelf bestempelen als een 

conflict, maar  dat  door  de  kerkenraad  wel  gebeurt.  G8/G1  en  KR-P1 beschouwen het allebei als 

een zakelijk verschil van mening dat  toch  moet  kunnen (Besluit  over  vervolg  conflictsituaties , 
Besluit 2, overweging;  zie  bv.  ook  verklaring  G8/G1  van  1  juni,  paragraaf  ‘Maart’,  3e

 alinea). 

 

Door alles op één hoop te vegen, die van het ‘conflict’, werd de zakelijke afwikkeling van het 

bezwaar tegen het handelen van moderamen (en kerkenraad) belemmerd. Bij bezwaar tegen 

beleid gaat het immers om een zaak tussen bestuur en bestuurde. Als je er een label ‘conflict’ 

aan hangt worden de verhoudingen ineens compleet anders. Dat frustreert een ordelijke 

afhandeling van een bezwaarprocedure. 

 

Bij G8/G1 werd een diepe frustratie  richting   openbaar . Daar was pastoraat  voor op zijn 

plaats door de wijkouderling : waar komt deze frustratie  vandaan? Hoe kan ik bij de omgang 

met die bestaande  frustratie  helpen ? Dit pastoraat  moet  weer  niet ‘bevuild ’ worden  met de 

andere kwestie die van bestuurlijke aard is. 

 

KR-S2.1
M2

M1

KR-S2.1

KR-P1

KR-P1
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Voorzover er moeite was met de wijze waarop bepaalde taken uitvoerde en contacten 

onderhield, hadden die afzonderlijk en helder onderbouwd met hem doorgesproken moeten 

worden. Als dat niet hielp was het mogelijk geweest de zaak aan de kerkenraad voor te leggen 

op een ordelijke en respectvolle manier in het kader van de broederlijke censuur. Helaas is dit 

niet  gebeurd , maar  zijn  G8/G1 er ‘met  gestrekt  been ’ ingegaan . Daar  moet  niet  in worden 

meegegaan  en het moet zeker niet ‘beloond ’ worden  met de verheffing  van G8/G1 tot 

gelijkwaardige conflictpartij. 

 

Ik ben dan ook niet gelukkig met het in heel het dossier voortdurend opduikende 

containerbegrip ‘conflict’. Het wreekt zich ook, tot in februari. 

Het vastlopen van het overleg over de inhoud van het beoogde stukje in het mededelingenblad 

heeft als achtergrond dat betrokkenen dit stukje bekijken vanuit de vraag of er schuld beleden 

moet worden in het (al dan niet beslechte) ‘conflict’. 

Ook de actie van de kerkenraad tot facilitering van een gesprek en zelfs het regelen van 

mediation is alleen maar te begrijpen in de setting van een ‘conflict’. 

Kort gezegd moet je het geheel niet duiden als ‘conflict’ met alle vaagheid en ongrijpbaarheid 

van dien. Er is een bestuurlijk te behandelen bezwaar (dat in juni door de kerkenraad is 

beslecht), er zijn mogelijk aanmerkingen op ambtsdienst of functioneren, en er is een 

pastoraal te bearbeiden frustratie, waardoor dan ook opgewekt. Blijf onderscheiden! 

 

Facilitering van een gesprek en mediation waartoe de kerkenraad in februari besloot, zijn op 

zich natuurlijk geen verkeerde instrumenten, maar er moet wel wat bij bedacht worden: 

1. een kerkenraad die zo’n uitspraak doet, heeft zich bemoeid met het ‘conflict’ en zich in 

beginsel competent verklaard in dezen; de kerkenraad kan er zijn handen dan niet in een 

volgende fase zondermeer vanaf trekken; 

2. je kunt als kerkenraad wel iets aanraden, maar je hebt geen middelen om zoiets af te 

dwingen; welke consequentie moet je eraan verbinden als dat gebeurt? 

 

G8/G1 en waren bereid te leven zonder verzoening en heling. Hoe verdrietig ook, dit is 

hun verantwoordelijkheid. Zij zullen zich hier voor God over hebben te verantwoorden. 

Soms kan het niet anders in dit ondermaanse en is het eerlijk om dat onder ogen te zien en 

eigen zwakheid te beleven en in de handen van de Here te leggen. Er is niet alleen een zaak 

des Heren en een recht des Heren, er is ook een hand des Heren waarin je iets legt, en er is een 

vrede des Heren onder alles. 

Hier moet m.i. de kerkenraad in berusten. Het lijkt op pastoraal idealisme om daar niet mee te 

willen volstaan. 

 

Is zo’n berusting niet principieel onmogelijk als een van de twee een ambtsdrager is? 

Dat kun je niet zeggen m.i. Het hangt er helemaal van af waaruit de persoonlijke wrijving 

voortkomt. Als dat komt doordat door een gekleurde bril naar de ambtsdrager wordt gekeken 

of er bij een gemeentelid sprake is van een stoornis kun je daar een ambtsdrager niet op 

aankijken. In zulke gevallen zijn wel vaak specifieke maatregelen nodig om te voorkomen dat 

de wrijving onnodig oplaait of ongewenste effecten heeft. 

 

Inzake G1  

Dat in de omgeving van voortdurend conflicten ontstaan is een heel vervelende zaak. Te 

meer waar ze beschikt over vele gaven op het gebied van jeugdwerk en kerkmuziek en je haar 

teleurstelling begrijpt over dingen die niet goed gedaan worden in de ‘vrijwilligersorganisatie’ 

die de kerk ook voor een deel is. 

KR-P1

KR-P1

G1
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Ik begrijp de spagaat van de kerkenraad dus ook als het gaat om de vraag wat je aan G1 kunt 

toevertrouwen . Ik zou willen  antwoorden :  Een kerkenraad  is vrij om taken toe te delen aan 

wie hij wil. Dat staat los van de karakters  van iemand. Muzikanten  en mensen die overtuigd 

zijn van hun eigen gaven zijn in de kerk wel vaker een bron van onrust.  Je kunt ze benoemen, 

maar niemand kan je dwingen ze te benoemen.  

Of je minder last van iemands karakter en conflicten hebt als die geen officiële functie 

uitoefent, valt nog te bezien. Je moet niet denken van ruzies af te zijn alleen maar door 

iemand wel of niet in welke functie dan ook te benoemen. Beter kun je kijken in welke 

specifieke dingen iemand goed is en wat je zo iemand juist niet moeten laten doen. Ook kijk 

je uit of er mogelijke spanningshaarden te voorkomen zijn. En je spreekt haar vrijmoedig aan 

op haar gedrag. Ze ontbeert wat voor een bestuurlijke functie nodig is, maar kan tegen ‘lik-op-

stuk’ van iemand die haar respect geniet. Geef haar dus afgebakende taken waar ze sterk in is, 

zet er iemand naast die de angel uit narigheden weet te halen, en voorkom dat ze de kans 

krijgt storend in te werken op verbanden en verhoudingen. 

 

Ik  stond  en  sta  open  en  positief  tegenover  G1 . Maar  de  verklaring  van  1 juni  en  de 

mailwisseling  rondom die  vergadering  die  G1 mij toezond waren voor mij onthutsend . Terwijl 

G1 ettelijke keren zegt schuld te  hebben  beleden  over  de  toon  van  de  mail  in  december  2014  valt

 van  deze  verklaring  te  zeggen  dat  die  niets  beter  is:  insinuerend ,  veroordelend ,  generaliserend ,

 belerend ,  manipulerend ,  eisend,  getuigend  van  een  gebrek  aan  respect  voor  ambtsdragers .

 

Hoe

 dit  ook  uitgelokt  is,  dit  is  niet  normaal ,  dacht  ik,  zoveel  achterdocht ,  zo’n  toon:

 

heb

 

je

 

wel

 

in

 

de

 gaten  wie  je  bent  en  tegen  wie  je  het  hebt?!  

In september ontstaan opnieuw problemen. Wat is dat toch?, denk je dan. 

Van ambtsdragers wordt tegenwoordig verwacht dat ze ziektebeelden herkennen. Zo praten 

we rustig over depressieve en autistische gemeenteleden en over ADHD-jongeren. Die 

aanduiding helpt ons zelfs om geduld te hebben en onvermogen te accepteren. De 

desbetreffende diagnose moet door een deskundige worden gesteld, inderdaad. En de 

behandeling is al helemaal een zaak van een professional. Maar dat betekent niet dat een 

ambtsdrager niet over mensenkennis en levenswijsheid kan beschikken, en niet pastoraal zou 

kunnen adviseren tot het zoeken van deskundige hulp. 

Dat er rond  G1 voortdurend conflicten ontstaan , is iets waar ze op gewezen moet worden . Het 

moet ook haar zelf wat zeggen . Het is van belang dat ze zich  dit  bij  toekomstige  conflicten 

realiseert cq daaraan vrijmoedig herinnerd mag worden en opgeroepen wordt om in te binden. 

Zij moet  hiermee  aan  de  slag.  Of  dat  lukt  in  eigen  kracht  of  met  hulp  alleen  van  een  goed  boek,

 

is

 de  vraag.  

 

Inzake KR-P1 

KR-P1 heb ik niet gesproken. Ik ben ook geen psycholoog. Ik volsta daarom met 

een

 

omschrijving van het gevoel dat mij bij zou zijn ontstaan als ik in zijn schoenen had 

gestaan.

  

Ik zou van de kerkenraad verwachten dat die 

1. het serieus zou nemen dat het moderamen in juni gedechargeerd is zonder dat daarbij 

laakbaar gedrag van het moderamen is aangewezen; 

2. zou verklaren vanaf juni zelf verantwoordelijk te zijn voor het contact met G8/G1  en er 

het

 

moderamen of KR-P1 dus niet meer mee te belasten; 

3. een klip en klare uitspraak zou doen over de vraag of er gegronde bezwaren tegen mijn 

ambtsdienst zijn ingebracht; 

4. het betreurt dat hij als kerkenraad er onvoldoende oog voor gehad heeft toen van buitenaf 

het breekijzer werd gezet in het moderamen; 

5. de kwalificatie ‘conflict’ als aanduiding van het geheel herroept. 
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Zolang dit niet zou gebeuren zou ik me onbeschermd voelen en het gevoel hebben dat de 

kerkenraad mij liet bungelen. Ik zou het gevoel hebben dat mijn kop in een strop zat. En ik 

zou me sterk in mezelf terugtrekken. 

 

Inzake KR-P1 als ambtsdrager geldt 

- dat hij verklaard heeft dat hij er zelf op uit is om voor het aangezicht van God in liefde en 

vrede met G8/G1 te leven en van zijn kant hun het recht op het avondmaal niet ontzegt; 

- dat hij verklaard heeft dat van zijn kant gewone omgang met G8/G1 in kerk en samenleving 

mogelijk is; 

- dat hem zolang de situatie niet ten goede veranderd is, geen enkele formele pastorale 

bemoeienis met G8/G1 wordt opgedragen; 

- dat hij gebruik maakt van het recht op verschoning en de zaal verlaat als er op de kerkenraad 

over G8/G1 gehandeld wordt; 

- dat hij ervoor openstaat om samen met en ook richting de andere ambtsdragers onderlinge 

broederlijke aansporing te geven en te ontvangen. 

 

Taak van de kerkenraad 

Voor de kerkenraad lijkt me van belang dat die 

- de aan de orde zijnde zaken helder onderscheidt, prioriteert en aanpakt langs de voor elke 

zaak geëigende weg; 

- de 5 uitspraken doet / besluiten neemt dan wel expliciet bevestigt die hierboven onder 

‘Inzake KR-P1’ genoemd zijn: ook dat hoort bij uitgaan van de situatie medio 2015; 

- niet langer te werken aan uitvoering van besluit 2 van 15 februari jl.; 

- heldere besluiten neemt inzake de liturgie; 

- intern reflecteert over de onderlinge verhoudingen binnen de kerkenraad en de wijze van 

besluitvorming en communicatie naar de gemeente cq betrokkenen. 

 

11 Algehele indruk 

 

Mijn algehele indruk is: 

een volstrekt integere kerkenraad 

heeft zich vanuit een te waarderen relationele instelling 

in vérgaande procedurele onhandigheid 

door een zuster die met een schijn van recht en met een scherpe tong haar zaak bepleitte 

laten meezuigen in een moeras van onheldere besluitvorming 

ten koste van een ambtsdrager 

aan wie – duidelijk onbewust! – gepaste bescherming is onthouden. 

 

Wat ik met mijn advies probeer te bereiken is: 

- handvatten bieden waardoor de kerkenraad intern met open vizier elkaar tegemoet treedt, 

vuiltjes opruimt, de rijen sluit en nieuw elan uitstraalt 

- de kerkenraad laten zien dat men wat verschuldigd is richting KR-P1; 

- door KR-P1 voldoende bescherming en veiligheid te bieden het hem mogelijk maken zich  

intern en extern open en royaal op te stellen. 

 

Graag ben ik bereid me door u informatief en kritisch te laten bevragen over mijn 

bevindingen. 

Ik ga ervan uit dat de vertrouwelijkheid van dit advies gewaarborgd is.  

 

VP2, WP5, 14  april 2016  




