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Artikel 1 Het presbyteraat 
1. Tot de opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toebetrouwd 

 het vergaderen van de gemeente; 

 de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt; 

 het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het 
rechte gebruik van de sacramenten; 

 het samenbrengen van de gemeente rondom Woord en sacrament; 

 de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten; 

 zo zij daartoe geroepen worden, de leiding van de ambtelijke vergaderingen van de kerk, 
en 

 zo zij daartoe, overeenkomstig ordinantie 16-1-4, geroepen worden, de verzorging van 
de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard; 

en voorts, met de herders en leraars tezamen, het opzicht over de gemeente; alsook, met de  
  herders en leraars, bezig te zijn in  

 de herderlijke zorg; 

 de catechese; 

 geestelijke vorming van de jeugd, en  

 de arbeid onder hen, die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van het Evangelie. 
 

Artikel 2 De werkzaamheden van de ouderling 
1. Het aandeel in de herderlijke zorg en het opzicht roept de ouderling mede tot het doen van 

huisbezoek bij de leden van de gemeente en - tezamen met de diakenen - tot de zorg bij 
moeilijkheden in het gezinsleven, zulks met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 1-
15-13 ten aanzien van de geheimhouding. 

2. Het aandeel in de zorg voor de catechese en het jeugdwerk brengt, naast het mededragen 
van de verantwoordelijkheid voor de catechese in haar geheel, voor de ouderlingen - zo de 
hun geschonken gaven dat mogelijk maken - mede 

 het geven van onderricht aan de leden van de gemeente, 

 het geven van bijbelonderricht op de scholen, en 

 het geven van leiding aan het werk onder de jeugd, 

 een en ander in opdracht van het consistorie. 
3. Het aandeel in de arbeid onder hen die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van het Evangelie 

vraagt van de ouderling, dat hij zich in al zijn arbeid mede richt op hen die buiten het 
kerkelijk leven staan. 

4. Indien het opzicht over de leden van de gemeente zou moeten leiden tot een beslissing over 
de toepassing van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht neemt het 
consistorie het opzicht over, daarbij handelende naar de bepalingen van ordinantie 11-4-2 en 
-3. 

5. Een ouderling is bevoegd om indien nodig in de gemeente waarin hij ambtsdrager is een 
kerkdienst te leiden, onder gebruikmaking van een daartoe bestemde orde van dienst uit het 
dienstboek van de kerk. 

6. Met toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan hij ook een 
kerkdienst leiden in een andere gemeente dan waarin hij ambtsdrager is. 

 

Artikel 3 Ouderlingen belast met de zorg voor de stoffelijke, niet-diaconale, zaken van 
de gemeente 

1. Indien de keuze van de gemeente bij ordinantie 16-1-4 zulks vereist, worden door de 
kerkenraad één of meer ouderlingen aangewezen als kerkvoogd. Zij zijn (mede) belast met 
de zorg voor de stoffelijke, niet-diaconale, zaken van de gemeente. 
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Artikel 4 Ouderlingen met een bepaalde opdracht of voor bijzondere of buitengewone 
werkzaamheden 

1. Indien aard of omvang van een bepaald arbeidsveld van de ouderlingen de behoefte daaraan 
doet gevoelen, kan de (wijk) kerkenraad een of meer ouderlingen aanwijzen, om hen te 
belasten met een bepaalde opdracht in welk geval deze ouderlingen van andere 
werkzaamheden kunnen worden vrijgesteld. 

 

Overgangsbepaling bij ordinantie 14-4-3: 
Juni 2012: ordinantie 14-4-3 (oud) is vervallen, waarbij de volgende overgangsbepaling is getroffen: 
 

a. Bij in werking treding van deze overgangsbepaling reeds bevestigde ouderlingen – kerkvoogd 
blijven hun ambt uitoefenen tot op de datum van hun eerstvolgende aftreden. 

b. Op het moment van herverkiezing kunnen de in de onderdeel a bedoelde ouderlingen-
kerkvoogd, mits met hun instemming, worden herbevestigd in het ambt van ouderling en 
vervolgens door de kerkenraad worden aangewezen tot kerkvoogd. 

c. Indien de ouderling-kerkvoogd, als bedoeld in onderdeel a, zijn instemming als bedoeld in 
onderdeel b niet wenst te geven, dan zal na afloop van zijn laatste ambtsperiode als 
ouderling-kerkvoogd, in zijn vacature worden voorzien door de verkiezing van een ouderling 
die vervolgens door de kerkenraad tevens tot kerkvoogd kan worden aangewezen. 


