
 

  2017 

Ordinantie 20 

voor het verband met andere kerken  

 

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 

17 maart 2017 gehele ordinantie 

  

 



Kerkorde Hersteld Hervormde Kerk  Ordinantie 20 
 

1 
 

Inhoudsopgave 
Artikel 1 De oecumenische arbeid .............................................................................................................. 2 

Artikel 2 De commissie voor het verband met andere kerken .................................................................... 2 

Artikel 3 Bijzondere betrekkingen met kerken ............................................................................................ 2 

Artikel 4 Bijzondere betrekkingen met andere kerken in Nederland.......................................................... 2 

Artikel 5 Brede interkerkelijke samenwerking van gemeenten .................................................................. 3 

Artikel 6 De pastorale zorg voor leden van andere kerken ......................................................................... 4 

Artikel 7 De pastorale zorg voor de leden van de eigen kerk in het buitenland ......................................... 4 

Artikel 8 Gemeenschappelijke synoden of vergaderingen .......................................................................... 4 

Artikel 9 Gemeenschap met andere kerken ................................................................................................ 4 

Artikel 10 Eenwording van kerken ................................................................................................................ 4 

Artikel 11 Hereniging van kerken .................................................................................................................. 5 

 
  



Kerkorde Hersteld Hervormde Kerk  Ordinantie 20 
 

2 
 

Artikel 1 De oecumenische arbeid 
1. De kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking van het verband met andere 

kerken waarmee zij door bijzondere banden van belijdenis en van geschiedenis verbonden is. 
2. Dit verband met andere kerken is tevens gericht op een gemeenschappelijk getuigen en 

dienen in de wereld. 
 

Artikel 2 De commissie voor het verband met andere kerken 
1. Voor het verkennen, tot stand brengen en onderhouden van het verband met andere kerken 

benoemt de generale synode een commissie interkerkelijke contacten.  
2. Deze commissie heeft tot taak: 

- de gemeenten en haar leden op te roepen tot het belijden in woord en daad van de 
eenheid van het lichaam van Christus. 

- de kerk in al haar geledingen op te roepen tot het zoeken van samenwerking en eenheid 
met die kerken waarmee voldoende mate van overeenkomst in belijdenis bestaat; 

- synode en kerk te informeren over hetgeen in andere kerken leeft en plaatsvindt; 
- de andere kerken voor te lichten omtrent het kerkelijk leven van de kerk; 
- samensprekingen te voeren met kerken die daarvoor in aanmerking komen, ten einde te 

onderzoeken of er voldoende basis is voor enige vorm van samenwerking, verregaand 
kerkelijk contact, hereniging of vereniging; 

- jaarlijks verslag aan de generale synode te doen van het verloop en van de eventuele 
vorderingen in de samensprekingen; 

- voorstellen te doen aan de generale synode over de wijze waarop samenwerking en 
eenheid gestalte gegeven kunnen worden en hoe dit zo nodig in de kerkorde kan worden 
vastgelegd. 

3. De leden van deze commissie worden benoemd door de generale synode uit de (voormalige) 
ambtsdragers van de kerk. 

 

Artikel 3 Bijzondere betrekkingen met kerken 
1. Ten aanzien van kerken buiten Nederland waarmee de kerk door bijzondere banden van 

belijdenis of geschiedenis is verbonden kan de generale synode besluiten dat  
a. de lidmaten en leden van deze kerken die zich in Nederland vestigen, op een door die 

kerken afgegeven attestatie of bewijs als lidmaten in het lidmatenregister, of als leden in 
het register van de gemeente van hun nieuwe woonplaats worden ingeschreven;  

b. de in het lidmaten- of ledenregister van een gemeente ingeschrevenen bij verhuizing 
naar het land van een van die betrokken kerken, een attestatie of bewijs ontvangen, 
terwijl van hun verhuizing wordt kennis gegeven aan een door de betrokken kerk 
aangewezen centraal adres; 

c. de dienaren des Woords van deze kerken, doch dit alleen van geval tot geval, met 
toestemming van het breed moderamen van de generale synode met inachtneming van 
het bepaalde in ordinantie 7-9 en naar normen, door de generale synode vast te stellen, 
gerechtigd zijn zich beroepbaar te stellen in de kerk, in welk geval zij daarin het recht 
hebben tot de bediening van Woord en sacramenten. 

 

Artikel 4 Bijzondere betrekkingen met andere kerken in Nederland 
1. Ten aanzien van een andere kerk in Nederland waarmee de kerk bijzondere betrekkingen wil 

onderhouden, kan de generale synode, de commissie interkerkelijke contacten en de 
classicale vergaderingen gehoord, te harer keuze besluiten: 
a. dat een predikant van die kerk, mits op uitnodiging of met toestemming van de 

kerkenraad van een gemeente, in een kerkdienst van die gemeente bevoegd is tot de 
bediening van Woord en sacramenten, tot de dienst der gebeden en tot de kerkelijke 
bevestiging en inzegening van een huwelijk; 
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b. dat een predikant van die kerk, na verkregen consent van het breed moderamen van de 
generale synode en in afwijking van het bepaalde in ordinantie 7-10, beroepbaar is in de 
kerk. Dit gebeurt met dien verstande, dat hij zich, uiterlijk op de dag voor zijn bevestiging 
tot predikant van de kerk, van die andere kerk als lidmaat moet hebben losgemaakt. 
Tevens moet hij opgenomen zijn onder de belijdende leden van de kerk en ten overstaan 
van het breed moderamen van de generale synode de belofte hebben afgelegd, als 
bedoeld in ordinantie 7-17-4; 

c. dat een dienstdoend of emeritus-predikant van die kerk voor een bepaalde tijd een 
opdracht ontvangt tot bijstand in het pastoraat in een gemeente van de kerk, in welk 
geval deze predikant gedurende die tijd in die gemeente bevoegd is tot de ambtelijke 
werkzaamheden, waartoe een dienstdoend- of emeritus-predikant van de kerk bevoegd 
is; 

d. dat een dienstdoend of emeritus-predikant van de kerk toestemming ontvangt tot het 
aanvaarden vanwege die andere kerk van een dergelijke opdracht als bedoeld onder c. 

 

Artikel 5 Brede interkerkelijke samenwerking van gemeenten 
1. De kerkenraad van een gemeente kan - na terzake overeenstemming te hebben verkregen 

met het college van kerkvoogden - besluiten tot een brede interkerkelijke samenwerking 
naar het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, met een of meer andere 
kerkgemeenschappen ter plaatse, die eveneens het verlangen daartoe hebben te kennen 
gegeven, mits tussen de betrokken kerken bijzondere betrekkingen zijn gevestigd als bedoeld 
in ordinantie 20-4. 

2. Een besluit, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, wordt door de kerkenraad niet 
genomen, dan nadat de leden van de gemeente van het ontwerpbesluit hebben kunnen 
kennis nemen op de wijze als in ordinantie 1-30-3 aangegeven en zij de gelegenheid hebben 
ontvangen bij een bijzondere visitatie ter plaatse hun oordeel ter kennis te brengen van 
visitatoren-classicaal. 

3. Deze brede interkerkelijke samenwerking omvat: 
a. het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten onder leiding van de predikant(en) of 

voorganger(s) van de aan de samenwerking deelnemende kerkgemeenschappen of van 
degenen, die hen rechtens vervangen; 

b. de gezamenlijke verzorging van de catechese; 
c. het gemeenschappelijk verzorgen van huis- en ziekenbezoek; 
d. het gezamenlijk beroepen of benoemen voor zover daaraan behoefte bestaat van 

predikanten tot herder en leraar of tot bijstand in het pastoraat, naar het bepaalde in 
artikel 4 van deze ordinantie. 

4. De overeenkomst in het derde lid van dit artikel bedoeld, dient tevens een regeling te 
bevatten: 
a. omtrent de bestemming of verdeling van de in de gemeenschappelijke kerkdiensten te 

houden collecten; 
b. voor het gebruik van de kerkelijke gebouwen voor gemeenschappelijke doeleinden en de 

financiering daarvan, alsmede de financiering van andere gemeenschappelijke 
werkzaamheden; 

c. inzake eventuele opzegging door een of meer van de participerende 
kerkgemeenschappen binnen de termijn waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. 

5. Een overeenkomst tot interkerkelijke samenwerking als in dit artikel bedoeld, of tot 
verlenging daarvan, kan worden aangegaan voor een tijdsduur van ten hoogste vijf 
kalenderjaren. 

6. Een besluit als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, alsmede de inhoud van de 
overeenkomst, bedoeld in het derde en vierde lid van dit artikel, behoeven de goedkeuring 
van het breed moderamen van de generale synode, hetwelk tevoren het oordeel vraagt van 
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de commissie interkerkelijke contacten en van de classicale vergadering, de visitatoren 
classicaal gehoord. 

7. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, wordt een besluit tot 
interkerkelijke samenwerking, als in dit artikel bedoeld, door de kerkenraad van een 
wijkgemeente niet genomen, dan na verkregen overeenstemming terzake met de centrale 
kerkenraad en met het college van kerkvoogden van de centrale gemeente. 

 

Artikel 6 De pastorale zorg voor leden van andere kerken 
1. In het register van de gemeente van hun woonplaats kunnen als gast worden ingeschreven, 

in welk geval zij kunnen worden toegelaten tot het gebruik van de sacramenten en delen in 
de pastorale zorg: 
a. Leden van een andere kerk in Nederland voor wie geldt dat in de naaste omgeving geen 

gemeente van de eigen kerk gevestigd is.  
b. Leden van een andere kerk in Nederland van wie geldt dat een ouder of een echtgenoot 

lid is van de plaatselijke gemeente 
c. en leden van een buitenlandse kerk die zich in Nederland vestigen. 

 

Artikel 7 De pastorale zorg voor de leden van de eigen kerk in het buitenland 
1. De kerk strekt haar zorg ook uit over lidmaten en leden, die tijdelijk in het buitenland moeten 

verblijven of daarheen emigreren, en treft, waar zulks mogelijk is, in overleg met de daarvoor 
in aanmerking komende kerken daar te lande, de voor hun pastorale verzorging door of 
overgang naar die kerken nodige maatregelen. 

 

Artikel 8 Gemeenschappelijke synoden of vergaderingen 
1. De generale synode kan besluiten tot het bijeenroepen van of tot het deelnemen aan een 

synode of een vergadering met een of meer binnen- of buitenlandse kerken. 
 

Artikel 9 Gemeenschap met andere kerken 
1. Indien bij het gesprek tussen de kerk en een andere kerk in Nederland of daarbuiten het 

verlangen en de mogelijkheid zijn gebleken tot een verder gaande geloofs- en 
kerkgemeenschap, kunnen daartoe in een afzonderlijk hoofdstuk van deze ordinantie nadere 
regelen worden vastgesteld, met betrekking tot één of meer van de navolgende 
aangelegenheden: 
a. de deelneming van de lidmaten van die andere kerk aan de viering van het Heilig 

Avondmaal; 
b. de bediening van de Heilige Doop aan kinderen uit die kerk; 
c. de beroepbaarheid van de predikanten van die kerk; 
d. het verlenen aan de predikanten van die andere kerk van de bevoegdheid tot de 

verkondiging des Woords, de bediening van de sacramenten, de leiding van de 
kerkdienst, of de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk. 

 

Artikel 10 Eenwording van kerken 
1. Indien de kerk en een kerk in Nederland of daarbuiten zich, krachtens het onderling gesprek 

of krachtens een reeds tussen haar bestaande gemeenschap, als bedoeld in artikel 9 van 
deze ordinantie, één weten inzake geloof en belijden en geroepen weten tot eenwording te 
komen, worden daartoe bij ordinantie vast te stellen regels ontworpen, terwijl, voor zover 
daarbij een wijziging van de artikelen I-XXX van de kerkorde is betrokken, de voor zulk een 
wijziging geldende bijzondere voorschriften in acht worden genomen. 
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Artikel 11 Hereniging van kerken 
1. Indien bij het zoeken naar hereniging tussen de kerk en een andere kerk, die door bijzondere 

banden van geschiedenis met haar is verbonden, beide kerken zich één weten inzake geloof 
en belijden en zich geroepen weten om tot zulk een hereniging over te gaan, wordt daartoe 
de procedure, beschreven in artikel 10 van deze ordinantie gevolgd. 

 
 
 
 
 
 
 


