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I. Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Voorbereiding en leiding 
1. Bij de voorbereiding en leiding van de verkiezing van ambtsdragers herinnert de kerkenraad 

de gemeente aan de plaats en het werk van de ambten in de gemeente. 
2. Voor vergaderingen van tot stemmen bevoegde lidmaten als bedoeld in deze ordinantie is 

géén quorum vereist, terwijl voor de berekening van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
blanco stemmen niet meetellen. 

 

Artikel 2 De verkiezing van ouderlingen en diakenen 
1. De bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen berust bij de tot stemmen 

bevoegde lidmaten van de (wijk)gemeente. 
2. Tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente zijn zij: 

a. die als lidmaat voorkomen in het register, bedoeld in ordinantie 2-2-1,  
b. op wie niet het in ordinantie 11-5-24 bepaalde of één van de in ordinantie 11-6-1 sub 

2, 3, 4, 5 of 6 genoemde bijzondere middelen tot handhaving van de kerkelijke tucht 
wordt toegepast, en  

c. die niet in gebreke zijn gebleven over het voorafgaande kalenderjaar hun in 
ordinantie 16-8-1 bedoelde periodieke bijdrage te voldoen.  

3. De (wijk)kerkenraad kan, in afwijking van het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde, 
besluiten de bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen voor te behouden aan 
de mannelijke lidmaten van de (wijk)gemeente. Het besluit daartoe dient te worden 
vastgelegd in een plaatselijke regeling als bedoeld in ordinantie 1-3-4. Het in deze leden 
bepaalde geldt alsdan voor de mannelijke lidmaten van de gemeente. 

4. Tot ouderling of diaken van de gemeente kan verkozen worden: 
a. die als mannelijk lidmaat voorkomt in het register, bedoeld in ordinantie 2-2-1, 
b. op wie niet het in ordinantie 11-5-24 bepaalde of één van de in ordinantie 11-6-1 sub 

2, 3, 4, 5 of 6 genoemde bijzondere middelen tot handhaving van de kerkelijke tucht 
wordt toegepast, en 

c. die niet in gebreke is gebleven over het voorafgaande kalenderjaar zijn in ordinantie 
16-8-1 bedoelde periodieke bijdrage te voldoen. 

 

Artikel 3 De verkiezing van predikanten 
1. De verkiezing van predikanten voor gewone werkzaamheden geschiedt door de kerkenraad. 

In die gemeenten waar het in ordinantie 2-2-1 bedoelde register op 1 januari van datzelfde 
jaar minder, of in gecombineerde gemeenten gezamenlijk minder, dan 200 namen van 
lidmaten bevat, wordt door de kerkenraad een enkelvoudige voordracht gedaan waarover 
door de vergadering van tot stemmen bevoegde lidmaten gestemd wordt. 

2. De stemming over de voordracht tot verkiezing van een predikant door de lidmaten 
geschiedt in een vergadering van tot stemmen bevoegde lidmaten, uitgeschreven en geleid 
door de kerkenraad. Deze vergadering wordt ten minste acht dagen voor het houden van de 
stemming, door middel van een schriftelijke mededeling aan ieder persoonlijk, dan wel door 
een mededeling in het kerkblad met afkondiging in een kerkdienst gedaan. Ter beslissing 
wordt gevorderd een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.  

3. De verkiezing van andere dienaren des Woords geschiedt naar de regels, daarvoor 
opgenomen in de op hun arbeid betrekking hebbende ordinanties van de kerk.  
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II. De verkiezing en bevestiging van ouderlingen en diakenen 
 

Artikel 4 De zesjaarlijkse stemming 
1. De tot stemmen bevoegde lidmaten van de (wijk)gemeente kunnen hun bevoegdheid tot 

verkiezing van ouderlingen en diakenen: 
-  zichzelf voorbehouden, of 
-  de kerkenraad machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of 

gedeeltelijk uit te oefenen.  
2. In 2008 en vervolgens om de zes jaren, roept de kerkenraad ten minste acht en ten hoogste 

dertig dagen tevoren, door middel van een schriftelijke mededeling aan ieder persoonlijk, of 
door een mededeling in het kerkblad met afkondiging in een kerkdienst, de in het vorige lid 
bedoelde lidmaten op tot een stemming, welke in de maand november van dat jaar wordt 
gehouden en waarbij zij over de in het voorafgaande lid van dit artikel gestelde 
mogelijkheden opnieuw een beslissing nemen met betrekking tot het op 1 januari 
daaraanvolgende aanvangend tijdvak van zes kalenderjaren. 

3. Deze in lid 2 bedoelde stemming geschiedt onder leiding van het moderamen van de 
kerkenraad en met gesloten stembiljetten. De meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen beslist en bij staking van stemmen blijft de bestaande wijze van verkiezing 
gehandhaafd. 

4. Van de uitslag van de stemming wordt door de kerkenraad binnen acht dagen schriftelijk 
mededeling gedaan aan het breed moderamen van de classicale vergadering. 

 

Artikel 5 Verkiezing door de lidmaten 
1. Indien de tot stemmen bevoegde lidmaten zich de bevoegdheid tot verkiezing van 

ouderlingen en diakenen hebben voorbehouden, worden zij, ten minste vier weken voor het 
houden van een verkiezing, door middel van een schriftelijke mededeling aan ieder 
persoonlijk, dan wel door een mededeling in het kerkblad met afkondiging in een kerkdienst, 
uitgenodigd binnen acht dagen na de gedane mededeling één of meer aanbevelingen van 
lidmaten, die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen, bij de kerkenraad in te 
dienen en zulks schriftelijk, ondertekend en voor elke vacature afzonderlijk en – behoudens 
in geval van uitbreiding van het aantal ouderlingen of diakenen – met vermelding van de 
naam en voorletters van de ambtsdrager, in wiens vacature voorzien dient te worden. 

2. De kerkenraad brengt de namen van alle aanbevolenen, voor elke vacature afzonderlijk, voor 
zover zij door tien of meer lidmaten der gemeente zijn aanbevolen alsmede de namen van 
hen, die naar het oordeel van de kerkenraad zelf voor verkiezing in aanmerking komen, op 
een verkiezingslijst te zijner keuze in een alfabetische volgorde of in een volgorde van 
voorkeur. 

3. Zijn geen zodanige aanbevelingen bij de kerkenraad ingekomen voor een bepaalde vacature, 
dan kan de kerkenraad in die vacature, ook wanneer deze vacature door het bedanken van 
een gekozene voortduurt, zelf voorzien. 

4. Bevat de verkiezingslijst voor een bepaalde vacature slechts één aanbeveling, dan wordt de 
aanbevolene door de kerkenraad verkozen verklaard. 

5. De kerkenraad brengt bij de oproep tot de verkiezing, welke ten minste acht dagen tevoren 
schriftelijk aan ieder persoonlijk dan wel door een mededeling in het kerkblad met 
afkondiging in een kerkdienst geschiedt, tevens de verkiezingslijst ter kennis van de lidmaten. 

6. De kerkenraad kan de bekendmaking van de verkiezingslijsten vergezeld doen gaan van zijn 
advies betreffende de verkiezing. 

7. De verkiezing geschiedt ter plaatse en ten tijde door de kerkenraad vast te stellen, terwijl de 
tot stemmen bevoegde lidmaten zich daarbij in hun keuze beperken tot degenen, wier 
namen op de verkiezingslijst zijn vermeld en, wanneer een verkozene in een vergadering van 
tot stemmen bevoegde lidmaten aanstonds te kennen geeft deze verkiezing niet te 
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aanvaarden, in die vergadering – zo deze daartoe besluit – terstond een nieuwe keuze kan 
worden gedaan. 

8. De verkiezing vindt plaats in een vergadering van tot stemmen bevoegde lidmaten, onder 
leiding van het moderamen van de kerkenraad, in welke vergadering gestemd wordt met 
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 1-23. 

9. Indien in een vacature niemand van de aanbevolenen de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee aanbevolenen die het hoogste 
aantal stemmen hebben verkregen. Als om te bepalen wie er aan de herstemming mogen 
deelnemen een tussenstemming nodig is en de stemmen daarbij staken, wordt de oudste in 
leeftijd geacht aan de herstemming te mogen deelnemen. 

10. In de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, en op de verkiezingslijst bedoeld in 
het vijfde lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk bij elke vacature vermeld of zij de verkiezing 
betreft van een ouderling of een diaken. 

11. Nadere bepalingen betreffende de verkiezingen kunnen door de kerkenraad in de plaatselijke 
regeling, bedoeld in ordinantie 1-3-4, worden opgenomen. 

 

Artikel 6 Stemming over gehele of gedeeltelijke machtiging van de kerkenraad 
1. Indien de tot stemmen bevoegde lidmaten besluiten de kerkenraad te machtigen de 

bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen uit te oefenen, wordt terstond in 
dezelfde vergadering een tweede stemming gehouden, waarin de lidmaten beslissen, of voor 
de periode van zes jaren de verkiezing van ouderlingen en diakenen geheel aan de 
kerkenraad zal worden opgedragen, dan wel of de kerkenraad alléén recht van voordracht zal 
hebben. 

2. De stemming geschiedt met gesloten stembiljetten, terwijl de meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van de stemmen worden de lidmaten geacht de 
kerkenraad het recht van voordracht gegeven te hebben. 

3. Van de uitslag van de stemming wordt binnen acht dagen door de kerkenraad schriftelijk 
mededeling gedaan aan het breed moderamen van de classicale vergadering. 

 

Artikel 7 Verkiezing op voordracht van de kerkenraad 
1. Indien de tot stemmen bevoegde lidmaten besluiten de kerkenraad het recht van voordracht 

te geven, worden zij ten minste vier weken voor het houden van een verkiezing, door middel 
van een schriftelijke mededeling aan ieder persoonlijk, dan wel door een mededeling in het 
kerkblad met afkondiging in een kerkdienst, uitgenodigd binnen acht dagen na de gedane 
mededeling één of meer aanbevelingen van lidmaten, die naar hun mening voor verkiezing in 
aanmerking komen, bij de kerkenraad in te dienen en zulks schriftelijk, ondertekend en voor 
elke vacature afzonderlijk en – behoudens in geval van uitbreiding van het aantal ouderlingen 
of diakenen – met vermelding van de naam en voorletters van de ambtsdrager, in wiens 
vacature voorzien dient te worden. 

2. Zijn geen zodanige aanbevelingen bij de kerkenraad ingekomen voor een bepaalde vacature, 
dan kan de kerkenraad in die vacature, ook wanneer deze vacature door het bedanken van 
een gekozene voortduurt, zelf voorzien. 

3. Is voor een bepaalde vacature slechts één aanbeveling ingekomen, dan kan de aanbevolene 
door de kerkenraad verkozen worden verklaard. 

4. Maakt de kerkenraad van de hem in lid 2 of 3 gegeven bevoegdheid geen gebruik, of is voor 
een en dezelfde vacature meer dan één aanbeveling ingekomen, dan stelt de kerkenraad na 
kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor deze vacature een dubbeltal. 

5. De kerkenraad brengt bij de oproep tot een verkiezing, welke ten minste acht dagen tevoren 
schriftelijk aan ieder persoonlijk dan wel door een mededeling in het kerkblad met 
afkondiging in een kerkdienst geschiedt, tevens de voorgedragen dubbeltallen voor elke 
vacature ter kennis van de tot stemmen bevoegde lidmaten, met – behoudens in geval van 
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uitbreiding van het aantal ouderlingen of diakenen – vermelding van de naam en voorletters 
van iedere ambtsdrager, in wiens vacature voorzien zal worden. 

6. De verkiezing geschiedt op de plaats en op de tijd door de kerkenraad vast te stellen, terwijl 
de tot stemmen bevoegde lidmaten zich daarbij in hun keuze beperken tot hen, wier namen 
op het dubbeltal zijn vermeld. 

7. De verkiezing vindt plaats in een vergadering van tot stemmen bevoegde lidmaten, in welke 
vergadering gestemd wordt met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 1-23. 

8. In de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, en in de voordracht bedoeld in het 
vierde lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk bij elke vacature vermeld of zij de verkiezing 
betreft van een ouderling of een diaken.  

9. Nadere bepalingen betreffende de verkiezingen kunnen door de kerkenraad in de plaatselijke 
regeling, bedoeld in ordinantie 1-3-4, worden opgenomen. 
 

Artikel 8 Verkiezing door de kerkenraad 
1. Indien de tot stemmen bevoegde lidmaten besluiten de verkiezing van ouderlingen en 

diakenen geheel aan de kerkenraad op te dragen, worden zij ten minste twee weken voordat 
de kerkenraad één of meer vacatures zal vervullen, door middel van een schriftelijke 
mededeling aan ieder persoonlijk, dan wel door een mededeling in het kerkblad met 
afkondiging in een kerkdienst, uitgenodigd binnen acht dagen na de gedane mededeling 
aanbevelingen van lidmaten, die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen, bij 
de kerkenraad in te dienen, welke aanbeveling schriftelijk, ondertekend en voor elke 
vacature afzonderlijk geschiedt, met vermelding – behoudens in geval van uitbreiding van het 
aantal ouderlingen of diakenen – van de naam en voorletters van de ambtsdrager, in wiens 
vacature voorzien dient te worden. 

2. Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen gaat de kerkenraad over tot vervulling 
van de vacature. 

3. In de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk bij elke 
vacature vermeld of zij de verkiezing van een ouderling of een diaken betreft. 

 

Artikel 9 Algemene bepalingen 
1. Waar in dit hoofdstuk sprake is van ouderlingen en diakenen, zijn daaronder voor wat betreft 

de wijze van verkiezing ook begrepen die ouderlingen en diakenen, die krachtens het 
bepaalde in ordinantie 14-4-11 of krachtens ordinantie 15-4 met een bepaalde opdracht 
belast of voor bijzondere of buitengewone werkzaamheden aangewezen zijn. 

 

Artikel 10 De verkiezing van ouderlingen en diakenen 
1. Indien bijzondere redenen daartoe dringen kan het breed moderamen van de classicale 

vergadering op verzoek van een centrale kerkenraad ten behoeve van één of meer 
wijkgemeenten uit zijn ressort of, op verzoek van de kerkenraad van een niet in 
wijkgemeenten ingedeelde gemeente, voor elk geval afzonderlijk, ontheffing verlenen van de 
bepaling dat een ouderling of diaken binnen de grenzen van de (centrale) gemeente 
woonachtig moet zijn. In dit geval geldt dat de betrokken lidmaat woonachtig moet zijn in 
een (centrale) gemeente waarmee de (centrale) gemeente, waarvan de kerkenraad het 
verzoek heeft ingediend, een gemeenschappelijke grens heeft.  

2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontheffing kan slechts worden verleend telkens 
voor de zittingsperiode van de betrokkene en nadat ook de (centrale) kerkenraad van de 
gemeente, waarin hij woonachtig is, hierover is gehoord en voorts met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
- het aantal krachtens zulk een ontheffing te verkiezen ambtsdragers is beperkt tot ten 

 
1 Vanwege de wijziging van ord. 14 op 17 maart 2017 gewijzigd naar ord. 14-4-1. 
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hoogste één derde deel van het totale getal ouderlingen en diakenen, dat voor de 
betrokken (wijk)gemeente naar het bepaalde in ordinantie 1-1-3 of 2-11-1 is vastgesteld; 

- de betrokken ambtsdrager is uitsluitend stembevoegd in de gemeente, waarin hij zijn 
ambt draagt en staat onder het opzicht van het met het opzicht belaste kerkelijk orgaan, 
onder hetwelk de gemeente, waarin hij zijn ambt draagt, ressorteert. 

3. Hij die gekozen is tot ouderling of diaken, ontvangt van de kerkenraad daarvan schriftelijk 
bericht onder mededeling dat hem een tijd van beraad wordt gegeven van zeven dagen. 

4. Wie zijn roeping tot het ambt aanvaardt wordt, nadat de uitslag van de stemming met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van deze ordinantie van kracht is geworden, op 
de eerstvolgende zondag in een kerkdienst van de gemeente aan  haar voorgesteld. 

5. Bezwaren tegen belijdenis en wandel van de voorgestelde, zo deze mochten bestaan, kunnen 
door leden van de gemeente uiterlijk op de vijfde dag na die kerkdienst schriftelijk, 
gemotiveerd en ondertekend, worden ingediend bij de kerkenraad. De kerkenraad zendt de 
ontvangen bezwaren ter behandeling door naar de regionale commissie voor het opzicht. De 
kerkenraad doet aan de leden mededeling van hun bevoegdheid tot het indienen van 
bezwaren bij het voorstellen van de gekozene aan de gemeente. De kerkenraad vermeldt 
daarbij tevens de voor de indiening van bezwaren gestelde termijn 

6. Het orgaan, dat met het opzicht is belast, beslist of de ingebrachte bezwaren van dien aard 
zijn dat de keuze niet van kracht kan blijven en bepaalt – als de keuze ongedaan wordt 
gemaakt – tevens de termijn, binnen welke tot het houden van een nieuwe verkiezing moet 
worden overgegaan. 

7. Degene wiens verkiezing is verklaard niet van kracht te zijn, kan zich binnen veertien dagen 
nadat zulks te zijner kennis is gebracht te dier zake beroepen op de generale commissie voor 
het opzicht, waarbij de regels, gesteld in ordinantie 11-8-5 en 7, van overeenkomstige 
toepassing zijn.  
 

Artikel 11 De bevestiging 
1. De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst van de gemeente en wel, als er geen bezwaren 

zijn ingekomen, binnen zes weken na de kerkdienst waarin de gekozene naar het bepaalde in 
ordinantie 3-10-4 aan de gemeente is voorgesteld, of, als er bezwaren ingediend doch 
ongegrond zijn bevonden, binnen vier weken nadat de einduitspraak van de betrokken 
commissie voor het opzicht ter kennis van de kerkenraad is gebracht. 

2. Indien het de vervulling betreft van een vacature welke ontstaat door een periodieke 
aftreding geschiedt de bevestiging niet voor de zittingstijd van de aftredende ambtsdrager is 
verstreken 
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III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars 
 

Artikel 12 De voorbereiding van de verkiezing 
1. Binnen een maand nadat een predikantsplaats vacant is geworden, dan wel wanneer is 

komen vast te staan dat men zulk een vacature kan verwachten, wordt met de voorbereiding 
van de verkiezing van een predikant een aanvang gemaakt. 

2. Alvorens tot de verkiezing over te gaan vraagt de kerkenraad autorisatie aan het breed 
moderamen van de classicale vergadering. 

3. De verkiezing van predikanten voor gewone werkzaamheden geschiedt in centrale 
gemeenten – behoudens het bepaalde in ordinantie 13-2-2, 3 en 4 – nadat de voorbereiding 
van de verkiezing, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, heeft plaatsgevonden 
door de kerkenraad van de wijkgemeente – waarbij deze overleg pleegt met de centrale 
kerkenraad op de wijze als bij de plaatselijke regeling is vastgesteld – in een vergadering van 
de centrale kerkenraad, waarin alle leden van de daarbij betrokken wijkkerkenraad worden 
geroepen om aan de bespreking en de stemming deel te nemen, waarna de wijkkerkenraad 
het beroep uitbrengt. 

4. Het breed moderamen van de classicale vergadering ziet toe op de voortgang van het 
beroepingswerk en kan bij vertraging maatregelen vorderen of nemen tot voortzetting 
daarvan. Indien de omvang van de gemeente daartoe aanleiding geeft kan door dit breed 
moderamen evenwel ontheffing worden verleend van de plicht tot beroepen indien een 
emeritus predikant ingevolge ordinantie 13-28 tot bijstand is geroepen. 

 

Artikel 13 De autorisatie 
1. Het breed moderamen van de classicale vergadering verleent op verzoek van de kerkenraad 

autorisatie voor het beroepen van een predikant, indien blijkens een schriftelijke verklaring 
van de commissie toezicht en financiën: 

a. de ligger van de inkomsten en rechten aan de standplaats verbonden voldoet aan 
de daarvoor in de ordinanties van de kerk gestelde vereisten. De ligger vermeldt de 
inkomsten en rechten aan de standplaats verbonden en voldoet aan de vereisten 
als bedoeld in ordinantie 13-11-9 en 13-37-2; 

b. de gemeente in staat geacht moet worden gedurende ten minste 4 jaar aan haar 
verplichtingen terzake te voldoen en 

c. de gemeente heeft voldaan aan alle bij of krachtens ordinantie vastgestelde 
financiële verplichtingen.2  

2. Een door het breed moderamen van de classicale vergadering verleende autorisatie geldt 
gedurende twaalf maanden na de dagtekening.  

 

Artikel 14 Vereisten voor het beroepbaar zijn  
1. Om beroepbaar te zijn als predikant is nodig 

a. dat men in de kerk is toegelaten tot de bediening van het Evangelie; 
b. dat men de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt; 
c. dat men ten minste vier jaren aan de predikantsplaats is verbonden;  
d. dat men niet beroepen wordt in de vacature die men zelf veroorzaakte, of door 

bedanken voor het beroep deed voortduren, tenzij dit bedanken minstens twee jaren 
geleden heeft plaatsgehad; 

e. dat men – doch zulks alleen voor de tijd tussen de eerste en de daarop eerstvolgende 
bevestiging van de betrokkene tot predikant – in het bezit is van de verklaring dat 
men aan de naar de orde van de kerk aan een predikant in zijn eerste gemeente 

 
2 Zie overgangsbepaling 1. 
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opgelegde verplichtingen terzake van de verdere toerusting tot het ambt als bedoeld 
in ordinantie 7-19-3 heeft voldaan. 

2. Het breed moderamen van de generale synode kan, gehoord het breed moderamen van de 
classicale vergadering, al dan niet onder voorwaarden, op verzoek van de desbetreffende 
predikant, dispensatie verlenen van de verplichting om vier jaren aan een gemeente 
verbonden te zijn geweest. 

 

Artikel 15 Consent voor de terugkeer tot het ambt 
1. Hij die, om welke reden ook, opgehouden heeft dienstdoend predikant der kerk te zijn, is niet 

beroepbaar dan met consent van het breed moderamen van de generale synode, hetwelk 
een verlening onder voorwaarden, dan wel een besluit tot weigering van dit consent, met 
redenen omkleedt. 

2. Alvorens dit consent te ontvangen verstrekt de aanvrager zo nodig het bewijs, dat hij lidmaat 
is van de kerk, toont hij zo nodig aan nog bevoegd te zijn tot de evangeliebediening in de 
kerk, legt hij een verklaring over van de kerkenraad van de gemeente(n), tot welke hij 
gedurende de laatste drie jaren heeft behoord, inzake zijn belijdenis en wandel, en 
ondertekent hij de verklaring, dat hij volhardt bij de belofte door hem bij zijn toelating tot de 
evangeliebediening afgelegd. 

3. Zulk een consent blijft van kracht gedurende het lopende en de daarop volgende twee 
kalenderjaren. 

4. Een consent, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is ook nodig voor degene die, binnen 
vier jaren na de ontvangst van zijn testimonium van kandidaat tot de Heilige Dienst, nog niet 
tot dienstdoend predikant is bevestigd. 

 

Artikel 16 Het uitbrengen van een beroep 
1. Degene op wie bij de verkiezing de keuze is gevallen, ontvangt daarvan mededeling van de 

kerkenraad door middel van een door de kerkenraad overhandigde, voor ontvangst 
getekende, of per aangetekende post verzonden beroepsbrief, opgesteld naar het model 
zoals vastgesteld door of vanwege de generale synode en vergezeld van een afschrift van de 
ligger van de aan de betrokken predikantsplaats verbonden inkomsten en rechten. 

2. Deze beroepsbrief wordt niet overhandigd of verzonden vóór afloop van de termijn, 
genoemd in ordinantie 3-21-1, of, zo een bezwaar als daar bedoeld mocht zijn ingediend niet 
voordat daarover een eindbeslissing is gegeven. 

3. In geval een dispensatie nodig is als bedoeld in ordinantie 3-13-2, wordt dit de gekozene 
meegedeeld en met het overhandigen of verzenden van de beroepsbrief gewacht, totdat 
deze dispensatie is verleend. 

4. De kerkenraad kan aan de beroepsbrief een nadere omschrijving toevoegen van 
werkzaamheden waarop de beroepen predikant, binnen het kader van zijn overige 
ambtsbezigheden en gelet op de behoeften of belangen van de gemeente, zich in het 
bijzonder zal moeten richten. 

5. Indien zich in de behoeften of belangen van de gemeente, als bedoeld in het vierde lid van 
dit artikel, belangrijke wijzigingen voltrekken kan de kerkenraad de nadere omschrijving in 
overleg met de predikant herzien of buiten werking stellen. 

6. Indien het overleg, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, niet tot overeenstemming leidt 
kan het breed moderamen van de classicale vergadering op verzoek van de kerkenraad, de 
predikant gehoord, of van de predikant, de kerkenraad gehoord, de nadere omschrijving 
herzien of buiten werking stellen. 

 

Artikel 17 De beslissing op het beroep 
1. Binnen drie weken na ontvangst van de beroepsbrief maakt de beroepen predikant zijn 

besluit bekend aan de kerkenraad van de roepende gemeente en geeft daarna een 
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schriftelijke bevestiging van zijn besluit. 
2. De beroeping aanvaardende, richt hij deze verklaring in naar het model vastgesteld door of 

vanwege de generale synode. 
3. Mocht de beroepene binnen de gestelde termijn zijn besluit niet kenbaar hebben gemaakt zo 

wordt hij geacht het beroep te hebben afgewezen. 
4. Bij bedanken voor het beroep wordt binnen drie maanden een nieuwe verkiezing gehouden 

en dienovereenkomstig een beroep uitgebracht. 
5. Indien buitengewone omstandigheden achteraf een ernstig beletsel voor de beroepene 

vormen om tot opvolging van het beroep over te gaan kan de kerkenraad van de gemeente 
die hem beriep hem zijn woord teruggeven, mits de kerkenraad van de gemeente die hij 
dient daarin berust. 

6. Is dit laatste niet het geval, dan wordt de zaak ter eindbeslissing voorgelegd aan de generale 
commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.  

7. Zolang deze beslissing niet is gevallen, is de beroepene niet in een andere vacature 
beroepbaar en gaat hij niet over tot het aanvaarden van een reeds op hem uitgebracht 
beroep. 

8. Indien de beroepene zich bereid verklaard heeft de beroeping op te volgen, wordt dit op de 
eerstvolgende zondag in een kerkdienst van de gemeente afgekondigd. 

 

Artikel 18 De approbatie 
1. Indien het beroep is aanvaard vraagt de kerkenraad daarop approbatie van het breed 

moderamen van de classicale vergadering. Deze approbatie wordt verleend zo gebleken is 
dat 
a. voldaan is aan de voorwaarden gesteld in ordinantie 3-11 t/m 16; 
b. tegen de beroepene blijkens mededeling van de betrokken regionale commissie voor 

het opzicht geen ingebrachte bezwaren terzake van diens belijdenis of wandel, 
verkondiging of kerkelijk onderricht in behandeling zijn en géén bijzondere 
maatregelen ter handhaving van de kerkelijke tucht op hem worden toegepast; 

c. de gemeente heeft voldaan aan alle bij of krachtens ordinantie opgelegde financiële 
verplichtingen en;3 

d. de beroepene heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens de door hem 
bezette standplaats. 

 

Artikel 19 De bevestiging 
1. Nadat de approbatie is verkregen, vindt - in een kerkdienst van de gemeente - de bevestiging 

plaats en wel binnen drie maanden na de aanvaarding van het beroep, behoudens verlenging 
van deze termijn door het breed moderamen van de classicale vergadering wegens 
bijzondere omstandigheden. 

2. De bevestiging geschiedt door de consulent en - behoudens overmacht - in 
tegenwoordigheid van twee ambtsdragers uit de classis, daartoe gedelegeerd door het breed 
moderamen van de classicale vergadering, dat daartoe uiterlijk twee weken van te voren 
bericht ontvangt van tijd en plaats van de bevestiging. 

3. De te bevestigen predikant, van een andere standplaats komende, geeft aan de 
afgevaardigden van de classis, vóór de bevestiging, inzage van de akte van losmaking van zijn 
vorige standplaats. 

4. De bevestiging kan, op verzoek van de beroepene aan de kerkenraad die hem beriep, 
geschieden door een dienaar des Woords van de kerk, door hem en die kerkenraad in 
onderling overleg uit te nodigen, in welk geval de consulent mede tegenwoordig is. 

5. De bevestiging van hem, die voor de eerste maal in het ambt van dienaar des Woords 

 
3 Zie overgangsbepaling 1. 
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bevestigd wordt, geschiedt met oplegging van handen, waartoe de bij de bevestiging 
aanwezige en daartoe uitgenodigde dienaren des Woords mede worden geroepen. 

6. Van de bevestiging geeft de kerkenraad kennis aan het breed moderamen van de classicale 
vergadering. 
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IV. De verkiezing in bijzondere gevallen 
 

Artikel 20 De verkiezing in nieuwe gemeenten 
1. Na de vorming van een nieuwe gemeente benoemt het breed moderamen van de classicale 

vergadering uit zijn midden een afgevaardigde die met de consulent en twee door dat 
moderamen aan te wijzen lidmaten van de nieuwe gemeente fungeren als commissie voor 
de verkiezingen en daar de taak vervullen terzake in de hoofdstukken I en II van deze 
ordinantie opgedragen aan de kerkenraad. 

2. Deze commissie maakt het register van de gemeenteleden op en doet overeenkomstig 
ordinantie 3-5, door de lidmaten ouderlingen en diakenen kiezen, waarna de aldus gevormde 
kerkenraad tot de verkiezing van een herder en leraar overgaat.  

 

V. Bezwaren 
 

Artikel 21 Bezwaren 
1. Tot stemmen bevoegde lidmaten kunnen uiterlijk op de tweede dag na die waarop de 

verkiezing plaatsvond, of na de dag waarop het resultaat van een verkiezing waarbij geen 
stemming werd gehouden is gepubliceerd, bezwaar maken tegen de wijze waarop de 
verkiezing is voorbereid of geschied. 

2. Zulk een bezwaar moet schriftelijk, ondertekend en met vermelding van redenen worden 
ingediend bij de kerkenraad, die dit binnen vier dagen doorzendt aan de regionale commissie 
voor de behandeling van bezwaren en geschillen, die, na zowel de kerkenraad als de 
bezwaarde in de gelegenheid te hebben gesteld gehoord te worden, zo spoedig mogelijk over 
de ingediende bezwaren en over de geldigheid van de verkiezing een eindbeslissing geeft en 
haar ter kennis brengt van degene die bezwaar heeft gemaakt en van de kerkenraad.  
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Overgangsbepaling(en) bij ordinantie 3 
 
1. Tot de in ordinantie 3-13-1-c en ordinantie 3-18-2-c bedoelde bijdragen wordt ook gerekend, 
de door de gemeente verschuldigde bijdrage aan de Stichting Predikantstraktementen Hersteld 
Hervormde Kerk. 
 


