
1. Zijn de resultaten van de poll waarmee het webinar begon nog beschikbaar?  

Antwoord: ja, de schermafbeeldingen ervan staan onderaan dit document (p. 4).  

Je kunt het hele webinar hier terugzien. Als je dan op 8:39 start en kijkt tot 10:21 hoor je hoe 
Embert Messelink en Rob Vreugdenhil de data interpreteren.   

2. Is het niet een risico dat binnen een kerkenraad de geestelijke leiders gaan botsen met de 
managers? Er kan namelijk sprake zijn van tegengestelde belangen.  

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Ja, dat risico van botsen is er altijd. Zoals het 
ook kan botsen tussen gemeenteleden, of zelfs tussen ambtsdragers met verschillende 
opvattingen. De oplossing is echter niet dat je de anderen dan maar buiten de kring plaatst. De 
oplossing in de kerk is altijd dat je samen teruggaat naar je ene Heer, om met jouw 
capaciteiten, maar ook met jouw meningen, Hem van dienst te zijn. 

Concreet: Het gaat mis wanneer een manager denkt dat zijn inbreng ‘waardenvrij’ is, en dat hij 
zich niet tegenover de Heer van de kerk hoeft te verantwoorden. Zoals het ook mis gaat 
wanneer een ambtsdrager meent dat hij, omdat hij door Christus geroepen is, direct op alle 
terreinen van het kerkelijk leven deskundig is en er de koers mag bepalen. Luister naar elkaar, 
en luister samen naar God. Dat brengt vrede. 

3. Is er geen gevaar als meerderen mee kunnen beslissen over een bepaalde kwestie, dat er 
een onbijbels besluit wordt genomen? Te gemakkelijk menselijke keuze voorrang geven om de 
lieve vrede wil? 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Christus Jezus heeft ons in Matteüs 18:16-20 
gewaarschuwd om de regering van de kerk niet in handen te leggen van één persoon. Laten het 
er minstens twee of drie zijn. In belangrijke besluiten mag zelfs de hele gemeente in beeld 
komen (vs. 17). De apostelen pasten dit toe in Handelingen 15: een heftige discussie werd niet 
opgelost door het machtswoord van een eenling, maar door het gezamenlijk overwegen van 
Gods Woord. Het is dus gezond wanneer in de kerk meer mensen bij een besluit betrokken zijn. 
Ze kunnen elkaar bevragen, ze kunnen elkaar aanvullen, ze kunnen elkaar bemoedigen. 

4. Hoe borgen we in de nieuwe kerk een heldere herkenbare identiteit, ook naar buiten toe als 
lokale kerkenraden erg autonoom kunnen acteren? Is er een breder kader? 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Sterker dan voorheen komt in deze kerkorde 
tot uiting dat onze identiteit niet ligt in het naleven van dezelfde gebruiken of het volgen van 
dezelfde liturgie, maar alleen in de eenheid van het geloof: de gehoorzaamheid aan het Woord 
van God en de trouw aan het kerkelijk belijden. Niet voor niets gaat dit voorop: hoofdstuk A! 

De kerkorde schept vervolgens de voorwaarden en de mogelijkheden om deze eenheid ook echt 
te beleven. Maar de bedoeling van de kerkorde is niet om de vrijheid die we in Christus hebben, 
alsnog te beknotten. 

5. De kerk is ook in de nieuwe kerkorde weer een orde.  Christus kwam niet met ordes. Noch 
ook rapporten. Hij kwam en was. Erbij.  
5a. De nieuwe kerkorde is weer een juridisch concept. De identiteit ligt in Christus. Die stapte 



overal binnen. Zonder vraagstukken. Ik zie  geen vooruitgang in dit proces. Het is van de heren 
met juridische kennis. 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Christus Jezus heeft inderdaad geen 
rapporten of kerkordes geschreven; Hij heeft zelfs in het geheel geen document van zijn hand 
nagelaten. Dat liet Hij over aan zijn leerlingen. Die leerlingen hebben vervolgens niet alleen hun 
herinneringen aan Jezus’ woorden opgeschreven, maar deze ook uitgewerkt en toegepast in 
verschillende brieven. Daarin schuwen zij het voorschrijven van een bepaalde orde niet. 1 
Korintiërs 14 en 1 Petrus 5 zijn bekende voorbeelden, evenals de eerste brief van Paulus aan 
Timoteüs.  
Al in het Oude Testament gaf de HEER veel aandacht aan een goede orde binnen Israël. De 
wetten van Mozes staan er vol mee. En het maakte indruk: de koningin van Seba kon haar 
bewondering niet bedwingen (1 Koningen 10:5) en zelfs Bileam werd door de Geest van God 
gegrepen toen hij zag hoe Israël was geordend (Numeri 24:2). 

Is de kerkorde een juridisch document? Ja, in de zin van ‘iustitia’: rechtvaardigheid, recht doen, 
juist ook in de kerk. Een zeer bijbelse notie, denken wij. 

6. Komt er ook basisdocumentatie om een plaatselijke regeling te kunnen opstellen?  

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Ja, er is een handreiking in de maak met 
aandachtspunten en mogelijke formuleringen voor een plaatselijke regeling. We verwachten die 
rond of kort na de zomer te kunnen publiceren, zodat kerken voldoende tijd hebben om het zich 
eigen te maken. 

7. Het zou mooi zijn als het gezin aan het avondmaal deelneemt. Wij hebben het uitgesloten. 
Eigenlijk gezinsonvriendelijk. Ook al snappen de kinderen het nog niet. De doop snappen ze ook 
niet. 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: In de gemeenschappelijke vergadering van 
generale synode en landelijke vergadering is besloten tot de sobere tekst van art. C6.2 KO. 
Daarmee wilden deze vergaderingen de kerken ruimte te geven om zich over dit punt nog 
verder te bezinnen en daarin een eigen beleid te voeren. Ze wilden niet dat de kerkorde de 
discussie over kinderen aan het avondmaal voortijdig zou beslissen.  

8. Wat is het doel van de visitatie en/of intervisie? 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Wil je als kerken elkaar kennen, dan moet je 
elkaar ontmoeten. Deels gebeurt dat in de regionale vergaderingen. Maar daar zie je alleen 
afgevaardigden. Mooier is om echt bij elkaar op bezoek te gaan. Dan zie je ter plekke hoe het 
gaat. Bovendien geeft een visitatie de ruimte om plaatselijke issues door te spreken en elkaar 
met adviezen van dienst te zijn. Belangrijk om te noteren is dat de visitatoren van de classis 
geen bevoegdheid hebben om een kerk ergens toe te dwingen of een kerk iets te verbieden. Zij 
adviseren slechts. 

9. Hoe veilig is de nieuwe kerkorde voor de toekomstige eenheid? 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Het is een illusie om te menen dat we met 
een kerkorde de eenheid kunnen afdwingen. Wel is bekend dat strikte kerkelijke regelgeving het 



ontstaan van scheuringen bevordert. Zo ging het rond de Reformatie, rond de Afscheiding en 
rond de Vrijmaking. De nieuwe kerkorde zoekt zijn kracht niet in strikte regels maar in de 
eenheid van geloof. Dat geeft de beste veiligheid en de meeste eenheid. 

10. Hoe ver gaat de tolerantie? 

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Zolang er de eenheid is van Efeziërs 4:3-5 
kunnen we veel van elkaar verdragen. Maar als die eenheid van de Geest ontbreekt, wordt 
tolerantie een zaak van langs elkaar heen leven. Je groeit dan steeds verder uit elkaar. De 
kerkorde geeft allerlei aanzetten om dat te voorkomen. 

11. Stelling: De nieuwe kerkorde is een compromis tussen GKv en NGK.  

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: We hebben in ieder geval geprobeerd om 
recht te doen aan de beide kerkelijke culturen. De kerkorde geeft bewust ruimte voor 
verschillende praktijken. Tegelijk hebben we de meeste vreugde beleefd door gezamenlijk te 
zoeken naar wat nodig is voor ons kerkelijk leven en dat dan zo kernachtig mogelijk te 
verwoorden. Het proces van de kerkorde was zowel in de werkgroep als ook in de vergadering 
van de generale synode van de GKv als de landelijke vergadering van de NGK een proces van 
groeiende eensgezindheid. Dat steeg ver uit boven het karakter van een compromis! 

12. Ik miste beetje een overzicht van de grootste verschillen tussen de huidige kerkordes en de 
gezamenlijke nieuwe kerkorde. Was relatief weinig aandacht voor de inhoudelijkheid van de 
nieuwe kerkorde.  

Antwoord door Werkgroep Toekomstige Kerkorde: Klopt. De beperkte setting van een webinar 
liet het niet toe om allerlei detailpunten te behandelen. Want daar zitten de meeste verschillen: 
in de details. In de grote lijn blijft het een kerkorde van de gereformeerde traditie. Wel leggen 
we daarin onze eigen accenten. Tijdens het webinar hebben we daar veel aandacht aan willen 
schenken. Wil je meer inhoudelijk de kerkorde bestuderen, bekijk dan dit document.  

 

Afsluitende opmerking van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde: We willen ten slotte nog een 
misverstand wegnemen. Het betreft “de daartoe ingestelde landelijke commissie” die meermalen 
in de kerkorde wordt genoemd. In de bespreking tijdens het webinar kon het lijken alsof dit 
steeds een en dezelfde commissie zal zijn, met dus een fors takenpakket. Dat is echter niet het 
geval. Net als nu zullen er in het nieuwe kerkverband een behoorlijk aantal landelijke 
commissies functioneren, ieder met een eigen taak. In de landelijke regelingen zal worden 
aangegeven welke commissie in welke situatie betrokken moet worden. Die landelijke 
regelingen zijn er nog niet, en ook de landelijke commissies zijn er nog niet; dat is allemaal werk 
voor de GS/LV van dit najaar. 

 



 

 


