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AAN:   Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te Goes 2020            Ter attentie van Deputaten Administratieve Ondersteuning en Deputaten Kerkrecht 
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KOPIE: Werkgroep Toekomstige Kerkorde GKv-NGK 

 Per email: secretariaat@synode.gkv.nl en kerkrecht@gkv.nl, kopie aan kerkorde@ngk.gkv.nl.  
 

BETREFT: Onjuist gebruik van het ambtsgeheim en vragen bij conceptkerkorde GKv-NGK 

 
 
WP1, 30  december  2019  

 

Geachte leden van de Generale Synode van de GKv, broeders en zusters, 
 
Inmiddels komt er een discussie op gang over de conceptkerkorde GKv-NGK zoals die door de Werkgroep Toekomstige 
Kerkorde is gepresenteerd aan kerkenraden en aan u ter vaststelling wordt voorgelegd. Zeer recent, op 28 december 2019 was 
er in het Nederlands Dagblad weer een artikel gewijd aan dit concept waarover u als synode een aantal beslissingen zal gaan 
nemen. Dhr. Fokko Oldenhuis toonde zich afwijzend over het concept omdat het te veel wil regelen en vooral de geest van de 
GKv zou ademen. Ook anderen hebben zich vanuit een andere invalshoek onlangs kritisch uitgelaten over de concept kerkorde, 
waaronder bijvoorbeeld. ds. Wesseling in zijn artikel in Nader Bekeken van 13 december jl. Eerder verschenen al bijdragen van 
de werkgroep die de taak voor de nieuwe kerkorde op zich heeft genomen en reacties daarop, bijvoorbeeld van mr. Verheij.  
 
Wij zijn M1 en G1, beiden belijdend lid van de GKv  te WP1. Tot op enkele jaren geleden waren 
we daar met veel plezier actief lid en heel graag zouden we hebben gezien dat die situatie van blijvende aard was geweest. Het 
gaat ons in dit schrijven opnieuw niet om het conflict zelf waarover landelijk gezien al een en ander via de media duidelijk is 
geworden. Wel doen we een dingend appel op u om voor alle betrokkenen te blijven bidden, zodat het zicht op Christus niet 
vertroebeld wordt door een conflict tussen Zijn kinderen. 
 
Doel van ons schrijven 
Vanuit het platform www.mijnkerkinorde.nl willen wij een, in onze ogen belangrijke, bijdrage leveren aan uw beraadslagingen 
en besluitvorming inzake een nieuwe kerkorde. Wij sluiten ons aan bij de kritiek op de snelheid waarmee de Werkgroep 
Toekomstige Kerkorde aan de slag is gegaan en een nieuwe kerkorde presenteert. Wij vinden dat er een herbezinning nodig is 
op de toepassing van het ambtsgeheim en daarmee in samenhang ook een betere rechtsbescherming van het kerklid als er 
sprake is van conflicten. Ons verzoek en onze bijdrage beperkt zich ook uitsluitend tot die twee zaken. We zullen dan ook 
stilstaan bij hoe het nu geregeld is en hoe het geregeld gaat worden. Ook is de vraag relevant of je bepaalde zaken misschien 
juist beter niet kunt regelen na hierover een goede afweging te hebben gemaakt. 
 
 

Platform MIJNKERKINORDE 

Contactgegevens:        Ons referentienummer: 

         191230-GSGKV1 

    

Email: info@mijnkerkinorde.nl       Uw referentienummer: 

Website: www.mijnkerkinorde.nl  

http://www.mijnkerkinorde.nl/
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Reeds op 2 en 3 augustus 2019 heeft M1 u als ambtsdrager benaderd om kennis te nemen van zijn oproep tot een 
herbezinning op de toepassing van het ambtsgeheim.  Op de website www.mijnkerkinorde.nl zijn veel artikelen van recente 
datum te vinden rondom het ambtsgeheim en rondom de kerkorde.  

 
Het ontstaan van de kerkordes en nieuwe ontwikkelingen 
De verschillende vormen van de Dordtse Kerkordes zoals deze gangbaar zijn in alle verschillende denominaties van de 
gereformeerde kerken zijn ontstaan vanuit de wens zich op twee manieren te onderscheiden van andere 
geloofsgenootschappen. Enerzijds wilde men in de tijd van ontstaan af van de regelzucht zoals die in de RKK gold en anderzijds 
wilde men niet het stempeltje krijgen net zo anarchistisch als de wederdopers te zijn. Deze kerkorde gaat, ondanks wat 
aanpassingen, inmiddels al enige honderden jaren mee. Wat er vooral geregeld wordt is alles rondom de ambten. De rechten 
van kerkleden komen slechts marginaal aan bod. In de Duitse kerkordes is daar meer aandacht voor en besteedt men aandacht 
aan het Mitgliedschaft. Momenteel volgen in de PKN de kerkordes elkaar in rap tempo op en daarin neemt de aandacht voor 
de rechtsbescherming van leden een belangrijke plek in. Ook in de RKK wordt de rechtspositie van de leden aanmerkelijk sterker, 
helaas was daarvoor wel eerst nodig dat er een aantal doofpotten waarachter veel leed schuilging werden geopend en publiek 
bekend werden. 

 
Bescherming van de kerkleden 
Dr. C. van den Broeke, universitair hoofddocent kerkrecht aan de TU Kampen, pleit in zijn artikel van 13 december jl. in Nader 
Bekeken voor een betere regeling voor de bescherming van de ‘gewone’ leden. Ook ds. Wesseling is zich bewust van het feit 
dat er altijd misbruik gemaakt kan worden van regels of van het ontbreken daaraan. Hij laat een sterke voorkeur blijken voor de 
huidige kerkorde t.o.v. de conceptkerkorde. Ook wij hadden eerst een voorkeur voor de vigerende kerkorde ten opzichte van 
de conceptversie. In het gedeelte dat over de kerkelijke rechtspraak handelt staat het ‘vrede door recht’ centraal. Dat is een 
bijbels uitgangspunt waarvan de waarde evident is. In de conceptkerkorde GKv-NGK zijn door de werkgroep de waarborgen 
voor een eerlijke kerkelijke rechtsgang volledig achterwege gelaten. Ook op de voorlichtingsavonden die door de werkgroep 
werden belegd, bleek de werkgroep dit geen punt te vinden, want: ‘een christelijke omgang moet je gewoon doen, dat hoef je 
niet te regelen’.  

 
Gebrek aan kennis mogelijk oorzaak voor onjuist gebruik 
Hoewel de vigerende kerkorde wel een bepaalde rechtszekerheid lijkt te borgen, is de praktijk een stuk weerbarstiger. Bij het 
platform hebben zich heel wat gemeenteleden gemeld en daaruit blijkt er ook nu veel op een wijze te gaan die anders is dan 
verondersteld mag worden. Enkele voorbeelden: Waar kun je terecht met onrecht dat je als kerklid wordt aangedaan, maar 
wat geen kerkenraadsbesluit betreft? Of, waar kun je terecht met een verzoek om een besluit te nemen, maar je ontvangt heel 
eenvoudig nooit meer een reactie van de kerkenraad? Of, hoe kun je naar de classis als je geen toestemming, laat staan 
medewerking, van de eigen kerkenraad krijgt? En wat kan je doen tegen de zeer ongelijkwaardige situatie die ontstaat wanneer 
in een conflict met een kerklid de kerkenraad als conflictpartij toch de volledige regie in besluitvorming en communicatie over 
het conflict in handen blijft houden, zelfs op het moment dat de casus door een college van visitatoren of door een 
geschillencommissie wordt behandeld? 

 
Toen in november 2019 een studiedag omtrent kerkrecht werd gehouden in Apeldoorn werd er dan ook heel terecht gewezen 
op het feit dat – deels door gebrek aan kennis en deels door desinteresse - kerkenraden (artikel ND 3 december 2019) een 
geheel eigen uitleg aan de geldende kerkorde geven. Ergens hopen we van harte dat u kunt zeggen dat al deze zaken bij u niet 
voorkomen. De realiteit dwingt ons echter om ogen te openen en alert te zijn. Al meteen bij de oprichting van de ICG in 
november 2017 bleek dat er in veel GKv-gemeenten op dit terrein van alles broedt. De oplossing is dus niet om de gehele 
kerkorde maar dicht te timmeren, want het gewone kerklid schiet hier weinig tot niets mee op. En zelfs als een ICG of een classis 
of een PS met een advies aan de kerkenraad komt, kan dit advies alsnog genegeerd worden. Het is en blijft slechts een advies. 

 
 
 
 
 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/190802-M1-brief-aan-kerkenraden-GKv.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/190802-M1-brief-aan-kerkenraden-GKv.pdf
http://www.mijnkerkinorde.nl/
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191213-NB-Privacy-en-vertrouwelijkheid-in-de-kerk.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191230-Vrede-door-recht.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/ND-191203-‘Kerkorde-krijgt-te-weinig-aandacht-in-de-kerk’.pdf
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Revisierecht? Wat is dat?   
In dit kader is het ook goed om stil te staan bij het revisierecht van kerkenraden. Is dit recht nog wel serieus te nemen? De 
werkwijze zoals die nu wordt gevolgd heeft een gevaarlijke kant. Kerkenraden beslissen dus voor en over hun gemeenteleden.  
Het is echter maar zeer de vraag of er gemeenten zijn waarbij de leden nog actief worden gewezen op de mogelijkheid om iets 
in te brengen. Nu uit meerdere artikelen blijkt dat kerkenraden te weinig aandacht en kennis hebben, wat kan een kerkenraad 
dan überhaupt toetsen en bijdragen?  
Ook uit de door het platform www.mijnkerkinorde.nl gehouden enquête blijkt dat de conceptkerkorde GKv-NGK niet op de 
agenda heeft gestaan en ook nauwelijks staat. Kerkenraden geven aan dat men belangrijkere zaken aan het hoofd heeft. De 
stem van het kerklid wordt dus niet gehoord. De toetsing door kerkenraden is slechts een formaliteit geworden die volledig over 
de hoofden van kerkleden heengaat. U begrijpt dat dit wringt met de taak die u en kerkenraden hebben om te borgen dat 
kerkleden de benodigde (rechts)bescherming ontvangen. Bovendien krijgen degenen die wél kennis hebben van het kerkrecht 
een onevenredig grote verantwoordelijkheid, maar in dezelfde mate ook een te grote macht. 
 
Niet overlaten aan intenties 
Met mr. Verheij blijven we het eens dat een kerkorde juist niet moet worden overgelaten aan de goede intenties van 
kerkenraden (artikel ND 9 juli 2019). Zijn argumentatie is glashelder, we willen u vragen daar op in te gaan. Voorts hekelen wij 
het uitgangspunt dat men impliciet heeft gebruikt bij het opstellen van de kerkorde, namelijk de vooronderstelling dat een 
kerkenraad altijd integer handelt. Daarin verschilt deze werkgroep niet van voorgaande auteurs van kerkordes. Die 
vooronderstelling veroorzaakt dan ook dat de kerkorde niet is ingericht op een onjuist gebruik van het ambtsgeheim. Op dit 
punt volstaan we met een verwijzing naar onze brief aan u van 28 december jl. met referentienummer 191228-GSGKV2. Het is 
dan ook niet meer van deze tijd om geen meldpunt voor alle vormen van misbruik te hebben. Hetgeen er nog aan rechten voor 
kerkleden terug te vinden is in de conceptkerkorde GKv-NGK, beperkt zich hooguit tot het kunnen maken van een bezwaar 
tegen een besluit. En daarover denkt de werkgroep kortzichtig. Heel makkelijk wordt gesteld dat de gang naar de kerkenraad 
en vervolgens de gang naar de regiovergadering gemaakt kan worden. Er wordt aan toegevoegd dat het zo fijn is dat er op alle 
lagen mogelijkheden zijn om overleg te hebben met de broeders en zusters uit de regio en dat daar veel steun uit gehaald kan 
worden. Het heeft ons verbijsterd dat de werkgroep niet eens heeft bedacht dat die mogelijkheden er uitsluitend voor 
ambtsdragers/kerkenraden zijn en dat mogelijkheden voor overleg al helemaal niet bestemd zijn voor het gewone kerklid. 
Integendeel, door de eventuele jarenlange conflicten glijdt het kerklid juist helemaal af en wordt het isolement groter naarmate 
het overleg tussen ambtsdragers toeneemt. Juist aan al die mogelijkheden voor overleg, geheel buiten het betrokken kerklid 
om, zou ons inziens per direct een eind moeten komen.  

 
Kerkorde: middel voor eenwording? 
De regie-/werkgroep die de conceptkerkorde GKv-NGK heeft samengesteld, heeft dit gedaan in opdracht van de gezamenlijke 
GKv-NGK synodevergadering november 2017. Ds. Wesseling zet in zijn artikel van 13 december jl. in Nader Bekeken hier terecht 
de nodige vraagtekens bij. Hoe komt het dat een werkgroep nu met een voorstel voor een nieuwe kerkorde naar de synode 
komt en niet het deputaatschap Kerkrecht? Is de opdracht aan de werkgroep om te ‘inventariseren’ ook bedoeld om met een 
kant en klaar plan te komen? De wens om van twee kerken weer een kerk te maken is legitiem, maar het heeft waarschijnlijk 
een diepe bezinning in de weg gezeten. De conceptkerkorde is ingezet als middel om een doel te bereiken (eenwording van 
twee kerken) in plaats van dat er een bezinning is geweest over de geestelijke component van dit geschrift. Een kerkorde 
behoort toch te draaien om de vraag hoe we uiting willen geven aan de manier waarop we Christus willen dienen? 
 
De weg naar een oplossing 
Vanuit onze – helaas negatieve – ervaring met de omgang van het vigerende kerkrecht hebben wij bij meerdere 
kerkrechtdeskundigen, overheidsinstanties, politici, ervaringsdeskundigen en ambtsdragers ons licht opgestoken en ons laten 
adviseren. In de afgelopen jaren hebben we veel kennis vergaard, terwijl ondertussen onze eigen Dordtse casus zich nog steeds 
ontwikkelde. Wij hebben tot op heden geen enkele keer een beroep kunnen doen op het kerkrecht om vorm en inhoud te 
geven aan hoofdstuk F, artikelen 73-75. Voor ons lijkt het vigerende kerkrecht dus een dode letter te worden.  
Daarnaast hebben we ons ook verdiept in de echte betekenis en de bedoelde werking van het ambtsgeheim. Dit zou in alle 
gevallen vanuit de pastorant moeten beginnen en ter bescherming van de leden ingezet moeten worden. 
 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191203-RD-Kennis-van-eigen-kerkregels-vaak-onvoldoende.pdf
http://www.mijnkerkinorde.nl/
https://www.mijnkerkinorde.nl/enquete-rechtsbescherming-kerkleden
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/ND-190709-Verheij-Opinie_-Een-kerkorde-zal-afdwingbaar-moeten-zijn.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191213-NB-Een-nieuwe-kerkorde-en-het-recht-van-Christus.pdf
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Nu is echter in onze casus onomstotelijk vast komen te staan dat het ambtsgeheim door de kerkenraad juist is ingezet om 
zichzelf te beschermen en zo geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen in het schaden van kerkleden. En, helaas zijn we niet 
de enigen. Uit gesprekken met ex-kerkleden hebben we veel geleerd over de toepassing van het ambtsgeheim. Soms staat die 
toepassing ver af van de bescherming van kerkleden die door het ambtsgeheim geborgd zou moeten zijn. 
 
Binnen de kerk is daar tot op heden geen erkenning voor te krijgen, integendeel (zie ook het onlangs verschenen rapport van 
de PKN). In ons geval heeft het Bureau Slachtofferhulp de broodnodige bijstand verleend en vastgesteld dat er sprake is van 
slachtoffers van machtsmisbruik en van ernstige en vergaande smaad. Justitie heeft vastgesteld dat er sprake is van smaad, 
laster en smaadschrift. We hebben desondanks afgezien van het doen van aangifte in de hoop dat een transparant onderzoek 
niet langer zou worden afgewezen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft vastgesteld dat er sprake is van een misstand, van 
machtsmisbruik en van slachtoffers, en dringt aan op het instellen van een meldpunt waarin rechten worden geborgd, zie evt. 
de website. De Stichting Maatschappij en Veiligheid volgt ook nauwgezet de casus en ook vanuit de politiek wordt een en ander 
nauwgezet gevolgd, omdat het hier lijkt te gaan om de botsing van rechten. De scheiding van kerk en staat mag namelijk de 
grondrechten van een kerklid, dat gewoon staatsburger is, niet beperken.   
We hebben ook grondig kennis genomen van enkele andere casussen binnen de GKv. Gelukkig zijn lang niet alle casussen terug 
te voeren op onwil van kerkenraden. Vaak speelt wel het tolereren van bepaald heerszuchtig gedrag van een of meer 
ambtsdragers een grote rol. De onbekendheid met de kerkorde is schrijnend in beeld gekomen. Onze oplossing richt zich dan 
ook op een korte heldere weg inzake mogelijke conflicten. 

 
Voorstel voor een oplossing 
Volgens ons is het nodig dat kerkleden hun bezwaren op besluiten die handelen over geloofszaken kunnen uiten op de nu 
gebruikelijke wijze, die loopt via de kerkenraad naar de classis (of wat ons betreft straks naar de regiovergadering).   
Maar voor alle overige zaken is een andere weg nodig. Via de immense omweg van wat de praktijk ons heeft geleerd, komen 
wij tot de slotsom dat de kerkorde zich voor al het overige juist heel erg moet beperken in het willen regelen van allerlei 
procedures die toch nooit dekkend kunnen zijn en die bovendien door de behandelende instanties steeds worden aangepast. 
De werkgroep kan in de conceptkerkorde nog een heldere conflictprocedure opnemen die aansluit bij het geldende Nederlands 
(of Europees) recht. 
We hebben na veel overleg een uiterst eenvoudig voorstel dat nog verder wordt verduidelijkt door het stroomdiagram bij ons 
voorstel dat u als bijlage op pagina 6 van deze brief aantreft. Voor alle bezwaren tegen niet-geloofskwesties betreffende 
besluiten en/of casussen waarin mogelijk sprake is van vormen van misbruik (ook andere vormen dan seksueel misbruik) dient 
er een landelijk meldpunt te komen dat qua bemensing en qua opdracht aansluit bij de doelstelling (zie ook onze brief aan u 
van 28 december jl. met referentienummer 191228-GSGKV2). Deze onderzoekt meteen hoe er wordt omgegaan met de 
klacht/melding/casus. Soms zal mediation een goede optie zijn, soms is onderzoek door de ICG nodig, en soms zal een verwijzing 
naar het statelijk recht de beste optie zijn. 
Na onderzoek is een bindende uitspraak nodig in plaats van een vrijblijvend advies. Wanneer een partij zich niet kan verenigen 
met de uitspraak van de ICG, moet een onmiddellijke stap naar de commissie Hoger Beroep gemaakt kunnen worden om de 
uitspraak van ICG door hen te laten toetsen. Wanneer een van de partijen zich niet houdt aan de vastgestelde (kerkelijke) 
regelingen en afgesproken procedures moet het altijd mogelijk zijn voor de andere partij om op dat moment zich te beroepen 
op het statelijk recht bij een daartoe bevoegde rechter.   

 
Oproep en verzoek 
We willen u vragen u te bezinnen op de betekenis van het ambtsgeheim. We willen u vragen om het zijn oorspronkelijke waarde 
weer terug te geven en u in te zetten voor een veilige plaats voor álle kerkleden. U bent nodig om het vertrouwen in het instituut 
aan veel (mogelijke) kerkverlaters terug te geven. We vragen u om met een kerkorde/regeling te komen die transparant, 
toetsbaar en praktisch uitvoerbaar is. Wilt u een bijdrage leveren in het creëren van een veilige haven voor élk kerklid? Deze tijd 
vraagt om andere oplossingen waarbij we als leden van de kerk toch vooral betrouwbaar en transparant moeten willen zijn, 
juist ook naar de buitenwereld. 
 
 
 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/11/191118b-PKN-Werk-aan-de-schuilplaats.pdf
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In een gesprek met u, of anders met de deputaten kerkrecht, of desnoods met de werkgroep willen wij graag een nadere 
toelichting geven op de noodzaak om ook het kerklid een volwaardige plek te geven in de kerkorde en in de mogelijkheid om 
als kerklid een stem te hebben in de besluitvorming daarover. Aangezien de bespreking van de kerkorde pas over lange tijd 
gepland staat, zouden we het heel fijn vinden om op een constructieve manier mee te denken over de concrete verwoording 
van dit onderdeel van de kerkorde. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, in Christus verbonden, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

 M1       G1   

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE:  - Stroomschema bij conflicten 
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STROOMSCHEMA BIJ CONFLICTEN 

 

 

F. Burgerlijk recht

Opdacht: hier wordt getoetst of de procedures inzake de 
rechtsgang goed doorlopen zijn en  ook de inhoudelijke 

beoordeling van het conflict komt aan de orde

E. Commissie Hoger Beroep Generale Synode

opdracht: heeft ICG taak goed uitgevoerd / is doorverwijzing
naar burgerlijk recht alsnog nodig?

Onderzoek moet binnen XX maanden afgerond zijn.

D2 Burgerlijk recht / aangifte

De inhoud van het conflict of
de casus is van dien aard dat dit

juist niet binnen de kerk opgelost
moet worden

C. Meldpunt/ ICG

Opdracht: onderzoek of doorverwijzing 
naar mediation

of hulp bij gang naar burgerlijk recht

Onderzoek moet binnen XX maanden 
afgerond zijn.

A. Gemeentelid

Partij A en B zijn in de gelegenheid om
casus te melden bij meldpunt / ICG

B. gemeentelid / kerkenraad(slid)

Partij B en A zijn in de gelegenheid
om casus te melden bij meldpunt / ICG

D1. Mediation

Opdracht: bemiddelen tussen 2 
partijen

(geen onderzoek, of pas
ná onderzoek ICG)

Mediation moet binnen
XX weken gestart worden.




