
Over de kerkorde als middel om de kerk ‘kerk’ te laten zijn



§ Functie van kerkrecht 

- Kerk en recht?

- Gods recht voor zijn kerk  / het recht in de kerk

- Verhouding Schrift en kerkorde

§ Doel van de kerkorde 

- Art. 1: ‘vrede’

- Geestelijke hantering

§ Capita Selecta





§ R. Sohm (1841-1917): kerkrecht  = contradictio in terminis: 

“das wesen der Kirche ist geistlich, das wesen des Rechts ist weltlich”

§ H.P. Scholte (1805-1868): kerkelijke organisatie niet verenigbaar met vrije werking 
van de Heilige Geest

§ Zo ook J.N. Darby, M.R. vd Berg 

§ Angst voor formalisme en verlies van de band met levende Heer 

§ Ook in kerk zekere rechtsorde nodig 

§ Te beperkte opvatting van begrippen ‘geestelijk’ en ‘recht’

§ Stelling ‘recht is met wezen van de kerk in tegenspraak’ is niet te handhaven  



§ Rechtsregels die kerkelijk leven ordenen kunnen heil van de kerk dienen (1 Kor. 
14:34: wanorde - vrede)

§ Recht waarin Christus als levende Heer het laatste woord houdt en de Geest niet 
aan banden wordt gelegd

§ De belijdenis van de kerk in de werkelijkheid van haar organisatie waarmaken

§ Gaat om 2 dingen: 

- Gods recht vóór Zijn kerk (zoals geopenbaard in Zijn Woord)

- Het recht ín de kerk (zoals geformuleerd in de kerkorde)

§ Kerkorde: ‘Een troon voor het Woord’



§ Uit Schrift geen actuele kerkorde af te leiden

§ Wel grote lijnen 

§ Belangrijk: indirecte aanwijzingen, fundamentele gezichtspunten, grondlijnen

§ Schrift als maatstaf waar alles aan gemeten wordt:

Schrift: norma normans

belijdenis: norma normata

kerkorde: norma ministrans

§ Kenmerk geref. kerkorde: voorkomen dat het Woord gebonden wordt, door 
hiërarchie én door libertinisme





§ 1 Kor. 14:40

§ Gaat om de vrede, het heil van God waarvoor in de kerkorde de weg wordt 
vrijgehouden

§ Grondthema van de verzoening loopt dwars door kerkorde heen

§ Kruis en kerkorde hebben alles met elkaar te maken 

§ Kerkorde dient geestelijk doel: aanreiken instrumenten waardoor de kerk ‘kerk’ 
kan zijn 



§ Verkeerd gebruik van goed geformuleerd recht geeft ook schade

§ Juridische tekst heeft uitleg nodig 

§ Eigen aard van de christelijke gemeente heeft consequenties voor de 
hermeneutiek van het kerkrecht 

§ Richtlijnen bij lezen van de kerkorde (verschillende niveaus van hermeneutiek)
Literair, structureel, historisch, systematisch, teleologisch

§ Richtlijnen bij gebruik van de kerkorde (rationaliteit)
Analyse situatie, analoge regels, bewijs van recht en billijkheid 





§ Christus is en blijft de Koning van de kerk, die niets van Zijn gezag afstaat aan 
anderen 

§ Art. 85 KO 

§ Gemeente van Christus is niet zichzelf tot wet

§ Art. 31 KO

§ Christocratisch kerkrecht is levend recht

§ Art. 87 KO 



§ Opdracht tot onderling toezicht  

§ Art. 72-74 KO: broederlijke vermaning

§ Art. 77 KO: kerkelijke tucht

§ Art. 78 KO: wederopneming in de gemeente

§ Art. 82, 4, 5, 22, 24 KO: approbatie

§ Art. 56, 57, 70 KO: huwelijk en doop



§ Balans tussen zelfstandigheid en gezamenlijkheid plaatselijke gemeenten

§ Plaatselijke kerk is een ecclesia completa, boven kerkenraad geen ander gezag 
dan dat van Christus

§ Art. 33, 41 KO: meerdere vergaderingen: samenkomsten van kerken

§ Tegelijk: gezamenlijkheid vanwege eenheid in Christus

§ Art. 87 KO: besluiten houden voor bindend 

§ Ps. 133: elkaar gevend en ontvangend tot zegen zijn

§ Kerkorde als lied om te zingen..?


