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I. Het jeugdwerk 

Artikel 1 Wat het jeugdwerk omvat 
1. De kerk, erkennende dat zij naast de ouders mede verantwoordelijkheid draagt voor de 

jeugd van kerk en volk, heeft in haar jeugdwerk met name tot taak:  
- de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus;  
- leiding en daadwerkelijke bijstand te geven bij haar ontwikkeling, arbeidsleven, 

ontspanning en besteding van de vrije tijd. 
2. De zorg voor het jeugdwerk behoort tot de werkzaamheden van de kerkenraad, welke zich 

als regel doet bijstaan door een plaatselijke commissie voor het jeugdwerk, waarvan de 
leden door de kerkenraad worden benoemd. 

3. De zorg van de kerk strekt zich mede daartoe uit dat de jonge lidmaten actief betrokken 
worden in het leven van jeugd, gemeente en kerk. 

 

Artikel 2 De commissie jeugdwerk 
1. De meerdere ambtelijke vergaderingen doen zich bij hun werkzaamheden op het gebied van 

het jeugdwerk als regel voorlichten en bijstaan door een classicaal, respectievelijk generaal 
orgaan van bijstand voor het jeugdwerk in hun ressort  

2. Het orgaan van bijstand van de generale synode, heeft inzonderheid tot taak: 
- het voorlichten en bijstaan van de ambtelijke vergaderingen en hun organen van bijstand, 
- samenwerking te bevorderen tussen de organen die op het terrein van het jeugdwerk in 

de kerk en daarbuiten werkzaam zijn; 
- voorlichting en mede leiding te geven aan het jeugdwerk; 
- de scholing ter hand te nemen of te bevorderen van hen die geroepen zullen worden 

leiding te geven aan het jeugdwerk; 
- publicaties te doen verschijnen, van belang voor de jeugd of voor het werk onder de 

jeugd; 
- op landelijk niveau activiteiten te organiseren ten behoeve van de jeugd; 
- samen te werken met andere organen van bijstand, voor zover zij op enigerlei wijze 

betrokken zijn bij de vorming van de jeugd. 
 

Artikel 3 De jeugdwerkadviseur 
1. De ambtelijke vergaderingen kunnen zich bij de uitvoering van hun taak laten bijstaan door 

een of meer jeugdwerkadviseurs. 
2. De jeugdwerkadviseur wordt, de commissie jeugdwerk - indien aanwezig - gehoord, 

benoemd door de desbetreffende ambtelijke vergadering.  
3. Op de benoeming en de functie van jeugdwerkadviseur is het bepaalde in ordinantie 17 van 

toepassing. 

II. De educatie 

Artikel 4 De zorg voor de educatie 
1. De kerk draagt zorg voor de educatie in haar arbeid op het terrein van opvoeding, onderwijs, 

catechese en scholing, en van vorming en toerusting van gemeenteleden en ambtsdragers.  
2. Het doel van de educatie is de opbouw van kerk en gemeente en het leven te richten naar 

Gods Woord. 
3. De zorg voor de educatie behoort tot de werkzaamheden van de kerkenraad of van een 

meerdere ambtelijke vergadering die zich kan laten bijstaan door een orgaan van bijstand. 
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Artikel 5 De cursus Bijbelse toerusting  
1. Ten behoeve van de theologische vorming van gemeenteleden en hun praktische toerusting 

met het oog op hun roeping in kerk en wereld is er een cursus `Bijbelse toerusting van 
gemeenteleden' vanwege de kerk. 

2. De cursus ´Bijbelse toerusting voor gemeenteleden´ omvat in ieder geval: 
- Bijbelse vakken; 
- kerkgeschiedenis;  
- kerkrecht; 
- dogmatiek en ethiek; 
- praktische vakken, waaronder liturgiek, pastoraat, diaconaat en missiologie. 

 

III. Het onderwijs 

Artikel 6 De zorg voor het onderwijs 
1. De kerk, in haar zorg voor de educatie, werkt mee aan de kerstening van het onderwijs. 
2. Deze zorg heeft mede ten doel: 

- het dienen en bevorderen van het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis en de 
kerkgeschiedenis op de scholen en inrichtingen van onderwijs; 

- contact te leggen tussen de gemeente, de school, de leerkrachten en de ouders of 
verzorgers van de leerlingen, opdat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding van de kinderen gestalte zal krijgen; 

- de ouders of verzorgers te doordringen van hun verantwoordelijkheid voor het 
schoolonderricht aan de aan hun zorg toevertrouwde kinderen; 

- te voorzien in het onderwijs daar, waar het ontbreken van scholen of een andere 
gewichtige reden dit in bijzondere gevallen nodig maakt. 

3. De kerk richt haar herderlijke zorg in het bijzonder ook op hen, die belast zijn met de 
opvoeding en het onderwijs en zoekt hen te dienen bij de rechte vervulling van hun taak. 

 
 


