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I. Opleiding en vorming 
 

Artikel 1  De opleiding tot en vorming van dienaren des Woords  
1. De opleiding tot dienaren des Woords geschiedt aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de 

Vrije Universiteit te Amsterdam. 
2. Aan deze universiteit is het seminarium van de kerk gevestigd, het instituut dat de kerkelijke 

opleiding verzorgt. 
3. Om deze opleiding te kunnen volgen, dienen studenten ingeschreven te zijn aan de in lid 1 

genoemde faculteit. 
4. De taak tot verzorging van de kerkelijke opleiding berust bij het college van kerkelijke 

hoogleraren en docenten. 
5. De verantwoordelijkheid voor de kerkelijke opleiding tot en vorming van  de dienaren des 

Woords berust bij de commissie opleiding en vorming, die ook de kaders vaststelt 
waarbinnen de opleiding plaatsvindt. 

Artikel 2  De commissie opleiding en vorming  
1. De commissie opleiding en vorming wordt, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 

1-21-2 gevormd door ten minste vijf mannelijke lidmaten van de kerk die daartoe, naar een 
door het breed moderamen van de generale synode op te maken rooster, voor een tijdvak 
van vijf jaren worden benoemd door de generale synode. De commissie telt ten minste twee 
predikanten. 

2. De commissie heeft tot taak, in naam van en in verantwoordelijkheid aan de generale 
synode, de belangen te verzorgen van de opleiding en vorming van de dienaren des Woords. 
Zij is in dat kader onder meer belast met: 

a. de voorlichting van de generale synode en kerk over de opleiding en vorming van de 
dienaren des Woords, 

b. de behartiging van de stoffelijke aangelegenheden aan die opleiding en vorming 
verbonden, 

c. het besturen van het seminarium. 
3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter, een tweede voorzitter en een secretaris 

aan. 
4. Leden van de commissie opleiding en vorming kunnen niet tegelijk hoogleraar of docent aan 

de kerkelijke opleiding zijn.  
5. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de generale synode over de opleiding en 

vorming van de dienaren des Woords.  
6. Tot de verantwoordelijkheid van de commissie opleiding en vorming behoort ook het beheer 

van een theologische bibliotheek.  
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II. De opleiding en vorming vanwege de kerk 
 

Artikel 3  De kerkelijke opleiding  
1. Het onderwijs door of vanwege de kerk wordt gegeven in de volgende vakken:  

a. Bijbelse theologie,  
b. hermeneutiek, 
c. dogmatiek en symboliek,  
d. apologetiek, 
e. christelijke ethiek,  
f. apostolaat (missiologie, wereldprotestantisme, Israël, Islam),  
g. praktische theologie (homiletiek, liturgiek, pastoraat, catechetiek),  
h. geschiedenis van de vaderlandse kerk 
i. Kerkrecht 
j. en voorts in die vakken, waarin de generale synode het onderwijs alsnog 

noodzakelijk of wenselijk acht. 
2. Het volgen van de kerkelijke opleiding is onderscheiden van de inschrijving in het Kerkelijk 

Album. 
3. Voor de studenten die in het Kerkelijk Album zijn ingeschreven behoren stages en het 

leervicariaat tot de kerkelijke opleiding.  
4. Het leervicariaat kan niet eerder ingaan dan nadat de student ten minste twee jaren lidmaat 

van de kerk is. 

Artikel 4  Het college van kerkelijke hoogleraren en docenten  
1. De kerkelijke hoogleraren en docenten worden, op voordracht van de commissie opleiding 

en vorming, door de generale synode benoemd uit de dienstdoende predikanten van de 
kerk.  

2. Tot kerkelijk hoogleraar of docent is - behoudens ontheffing door de generale synode - 
benoembaar hij die ten minste vijf jaren als dienaar des Woords de kerk heeft gediend.  

3. Aan de predikant die voor zijn volledige werktijd tot docent wordt benoemd, worden de 
rechten als van een emeritus predikant verleend.  

4. Op een predikant die aan een gemeente is verbonden en voor een deel van zijn werktijd tot 
docent wordt benoemd is het bepaalde in ordinantie 13-2a-3 van overeenkomstige 
toepassing. Een predikant als bedoeld in dit lid kan niet door een classicale vergadering 
worden afgevaardigd naar de generale synode. 

5. Wanneer de predikant als bedoeld in lid 3 een beroep ontvangt naar een andere gemeente 
en daarnaast een benoeming tot docent heeft kan hij uitsluitend voor maximaal het 
resterende deel van zijn werktijd als predikant met beperkte werktijd worden beroepen. 

6. Indien, in afwijking van het bepaalde in lid 1, een lidmaat van de kerk naar het oordeel van 
de commissie opleiding en vorming geschikt is om te worden benoemd tot docent aan de 
kerkelijke opleiding, doet deze commissie daartoe een voorstel aan de generale synode. Het 
lidmaat dat tot docent is benoemd en tevens ouderling of diaken is kan niet door een 
classicale vergadering worden afgevaardigd naar de generale synode. 

7. Een benoeming tot docent is voor onbepaalde tijd, tenzij bij de benoeming anders is 
overeengekomen. 

8. Met degene die tot docent is benoemd zal door of vanwege de kerk een 
arbeidsovereenkomst worden aangegaan overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 17. 

9. De kerkelijke hoogleraren en docenten vormen tezamen het college van kerkelijke 
hoogleraren en docenten. 

10. Dit college komt ten minste éénmaal per jaar bijeen. 
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11. Het college van kerkelijke hoogleraren en docenten benoemt telkens voor twee jaren uit zijn 
midden een rector en een secretaris. Een lid van het college is als adviseur aanwezig bij de 
vergaderingen van de commissie opleiding en vorming. 

12. Aan het college van kerkelijke hoogleraren en docenten is de verzorging opgedragen van de 
kerkelijke opleiding binnen de door de commissie opleiding en vorming gestelde kaders en 
normen. 

13. Aan het college van kerkelijke hoogleraren en docenten is mede toevertrouwd het betonen 
van geestelijke zorg aan hen die in het Kerkelijk Album zijn ingeschreven.  

14. Benoeming en ontslag van kerkelijke hoogleraren en docenten geschiedt door de Vrije 
Universiteit te Amsterdam na voorafgaande instemming van de generale synode. In 
spoedeisende situaties kan het breed moderamen van de generale synode, op voorstel van 
de commissie opleiding en vorming, een besluit tot schorsing nemen.  

15. De benoeming tot kerkelijk hoogleraar of docent vindt plaats op basis van een aanbeveling 
van de commissie opleiding en vorming. De aanbeveling kan worden gedaan naar aanleiding 
van een verzoek daartoe van de generale synode of uit eigen initiatief van de commissie 
opleiding en vorming. Voordat een aanbeveling wordt gedaan overlegt de commissie 
opleiding en vorming met het college van kerkelijke hoogleraren en docenten.  

16. In het geval geen benoeming volgt, kan de generale synode in de volgende vergadering op 
eigen initiatief tot benoeming overgaan, waarbij de commissie opleiding en vorming de 
mogelijkheid houdt een aanbeveling te doen. 

17. Hij die tot kerkelijk hoogleraar of docent is benoemd, verklaart binnen drie weken nadien 
schriftelijk of hij deze benoeming aanvaardt. 

18. Hij die tot kerkelijk hoogleraar of docent is benoemd verklaart vóór het tijdstip waarop die 
benoeming ingaat ten overstaan van het breed moderamen van de generale synode dat hij 
bij zijn arbeid ten behoeve van de opleiding en vorming van de dienaren des Woords zich 
naar artikel X van de kerkorde gebonden weet aan de belijdenis van de kerk en hij verklaart 
dat hij alle leringen verwerpt die tegen deze belijdenis strijden. Voorts verklaart hij dat hij het 
opzicht van de generale synode daarover aanvaardt, zich zal onderwerpen aan de regels van 
de orde van de kerk en zal medewerken aan de opbouw van de kerk. Daartoe zal hij 
mondeling en schriftelijk zijn instemming betuigen met het in artikel 17 lid 4 van deze 
ordinantie genoemde ondertekeningsformulier.  

19. Na goedkeuring door het breed moderamen van de generale synode, gehoord het advies van 
het college van hoogleraren en kerkelijke docenten, kan de commissie opleiding en vorming 
voor een of meer van de in artikel 3, lid 1 van deze ordinantie genoemde vakken, of 
onderdelen daarvan, de opleiding incidenteel door derden laten verzorgen, mits met 
instemming van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het breed moderamen informeert hierover 
de generale synode. 

20. De kerkelijke hoogleraren en docenten zijn geroepen een bijdrage te leveren aan de 
theologische arbeid van de kerk wanneer zij daartoe door of vanwege de meerdere 
ambtelijke vergaderingen, op grond van daartoe strekkende bepalingen in de orde van de 
kerk, worden uitgenodigd. 

Artikel 5  Het Kerkelijk Album 
1. Hij die verlangt tot dienaar des Woords in de kerk te worden gevormd dient zich jaarlijks, bij 

de aanvang van het cursusjaar, in te schrijven in het Kerkelijk Album.  
2. Het Kerkelijk Album wordt beheerd door de commissie toelating.  
3. De eerste inschrijving in het Kerkelijk Album vindt plaats ten overstaan van de commissie 

toelating die ten minste twee van haar leden aanwijst tot het voeren van een gesprek met 
hem die de inschrijving begeert en met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, de leden 
3, 4 en 5 van deze ordinantie.  
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Artikel 6  Het onderzoek naar de geschiktheid voor het predikambt  
1. Hij die voor de eerste maal in het Kerkelijk Album is ingeschreven, maakt binnen drie 

maanden na die inschrijving persoonlijk kennis met een van de kerkelijke hoogleraren of 
docenten en verleent zijn medewerking aan een onderzoek naar de aanvankelijke 
geschiktheid voor het ambt van predikant door een door de commissie opleiding en vorming 
aan te wijzen instantie. Indien de uitslag van dit onderzoek, dan wel andere omstandigheden, 
daartoe naar het oordeel van de kerkelijke hoogleraren en docenten aanleiding geven kan in 
een later stadium zulk een onderzoek worden herhaald. 

2. Desgewenst vragen de kerkelijke hoogleraren en docenten daarnaast het getuigenis van 
rectoren, leraren, kerkenraden en anderen, onder wier leiding de ingeschrevene voordien 
heeft gestaan, alsmede van de docenten der faculteit. 

3. Aan degene die naar het oordeel van de kerkelijke hoogleraren en docenten aanvankelijk de 
geschiktheid tot het predikambt mist, of op een later tijdstip van de opleiding naar het 
oordeel van deze hoogleraren en docenten blijk geeft deze geschiktheid toch niet in 
voldoende mate te bezitten, wordt daarvan door deze hoogleraren en docenten zowel 
mondeling als per aangetekende brief en zulks met redenen omkleed mededeling gedaan, in 
welk geval de student zich binnen vier weken na de ontvangst van deze mededeling kan 
beroepen op de commissie opleiding en vorming, die, na de betrokkene gehoord te hebben, 
haar eindoordeel per aangetekende brief aan hem meedeelt.  

4. Indien bij het college van kerkelijke hoogleraren en docenten alsnog twijfel rijst over de 
geschiktheid van de student, mede op grond van rapporten uit en over de tijd waarin hij 
theologisch- en praktisch-pastoraal werkzaam is geweest, vindt hierover overleg plaats met 
de commissie opleiding en vorming.  

5. In de situatie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt de betreffende student in een 
gezamenlijke bijeenkomst van de in dat lid genoemden gehoord en ontvangt hij van de 
commissie opleiding en vorming, zo hij ongeschikt wordt verklaard, per aangetekende brief 
en zulks met redenen omkleed daarvan bericht, in welk geval hij zich binnen vier weken na 
de ontvangst van dit bericht kan beroepen op het breed moderamen van de generale 
synode, die te dezen een eindbeslissing geeft. 

Artikel 7  Het kerkelijk examen 
1. Het kerkelijk examen wordt gedurende één uur afgenomen door drie leden van het college 

van kerkelijke hoogleraren of docenten. 
2. Het kerkelijk examen kan eerst worden afgelegd indien het geschiktheidsonderzoek is 

afgerond. 
3. Tot dit examen worden toegelaten zij die met goed gevolg alle onderdelen van de 

universitaire en kerkelijke opleiding hebben afgerond.  
4. De stof die op het kerkelijk examen wordt besproken wordt vooraf opgegeven door de 

kerkelijke hoogleraren en docenten.  
5. Afwijzing bij het kerkelijk examen geschiedt ten minste voor drie en ten hoogste voor twaalf 

maanden. 

Artikel 8  De financiën voor de opleiding en vorming van de dienaren des Woords 
1. De voor de kerk aan de opleiding en vorming van dienaren des Woords verbonden uitgaven 

worden bestreden uit de algemene middelen van de kerk en komen ten laste van het Fonds 
opleiding. 

2. Tot de in lid 1 bedoelde uitgaven behoren ook salariskosten van de door de generale synode 
benoemde kerkelijk hoogleraren en docenten. 
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Artikel 9  De opleiding van theologen in het buitenland 
1. De commissie opleiding en vorming kan - het college van kerkelijke hoogleraren en docenten 

gehoord - bepalen dat de theologische studie aan door haar met name aangewezen 
inrichtingen voor theologisch wetenschappelijk onderwijs in het buitenland gelijkgesteld 
wordt met de opleiding als bedoeld in artikel 1. 

2. Zij treft in overleg met het college van kerkelijke hoogleraren en docenten dan tevens een 
regeling inzake de vorming van de betrokkene tot het ambt van dienaar des Woords. 

Artikel 10 De eventuele aanvullende opleiding en vorming in bijzondere gevallen  
1. Zo iemand, behorende tot een andere kerk in of buiten Nederland, daar geheel of 

grotendeels een opleiding heeft ontvangen tot predikant, dan wel als predikant bij zulk een 
kerk heeft dienst gedaan en begeert tot de evangeliebediening in de kerk te worden 
toegelaten, beoordeelt de commissie opleiding en vorming – het college van kerkelijke 
hoogleraren en docenten gehoord - voor elk geval afzonderlijk de waarde van de 
wetenschappelijke opleiding door de aanvrager genoten. Tevens stelt de commissie in 
overleg met het college van kerkelijke hoogleraren en docenten  

2. zo nodig de vereisten vast voor een bijzonder kerkelijk examen, waaraan hij zich heeft te 
onderwerpen,  

3. bepaalt zij op welke wijze het onderzoek naar de geschiktheid voor het predikambt dient 
plaats te vinden en  

4. bepaalt zij van welke vereisten voor de toelating tot het colloquium hem dispensatie wordt 
verleend. 

5. De commissie opleiding en vorming brengt naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling advies uit aan de commissie toelating als bedoeld in ordinantie 7-15-3. Op haar 
beurt geeft de commissie toelating advies aan het breed moderamen van de generale 
synode ter besluitvorming als bedoeld in ordinantie 7-15-6. 

6. Is  het bijzonder kerkelijk examen als bedoeld in lid 1 met goed gevolg afgelegd dan wordt de 
aanvrager op een daartoe door hem bij de commissie toelating ingediend verzoek 
opgeroepen voor het colloquium, doch niet dan nadat hij - zo dit nog niet geschied is - onder 
de lidmaten van de kerk is opgenomen. 

7. Inzake de opleiding en vorming van de zendingspredikant gelden gelijke bepalingen als voor 
de opleiding en vorming van de andere dienaren des Woords. Aanvullend kan de commissie 
opleiding en vorming, het college van kerkelijke hoogleraren en docenten en de commissie 
zending gehoord, tot een aanvullende opleiding en vorming besluiten. 
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III. Het verlenen van preekbevoegdheid en toelating tot de 
evangeliebediening 

 

Artikel 11 De commissie toelating 
1. De commissie toelating verleent de bevoegdheid tot de prediking van het Evangelie en het 

recht om te staan naar het ambt van dienaar des Woords en is bevoegd in dezen onderzoek 
te doen in de ruime zin des woords.  

2. De commissie wordt gevormd door vijf dienaren des Woords en twee ouderlingen, die 
daartoe naar een overeenkomstig ordinantie 1-18-6 op te maken rooster en voor een tijdvak 
van vijf jaren benoemd worden door de generale synode. Voor ieder van hen wordt een 
secundus benoemd, die hetzelfde ambt draagt als de primus. Om voor benoeming in 
aanmerking te komen hebben zij ten minste vijf jaren in het ambt gestaan. Bij het bereiken 
van de emeritaatsleeftijd door een dienaar des  Woords, of het bereiken van de leeftijd van 
70 jaren door een ouderling, is de betreffende persoon aan het einde van de periode 
waarvoor hij is benoemd aftredend en niet meer herkiesbaar. 

3. Leden van de commissie zijn niet meer dan tweemaal terstond herkiesbaar. Wanneer een lid 
op enig moment niet meer voldoet aan de voor hem geldende voorwaarden als bedoeld in 
het voorgaande lid, maakt hij vanaf dat moment geen deel meer uit van de commissie. 

4. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter, een tweede voorzitter en een secretaris 
aan.  

5. Besluiten kunnen worden genomen indien ten minste vijf leden persoonlijk ter vergadering 
aanwezig zijn.  

6. De orde der vergaderingen wordt voorts bepaald met inachtneming van het terzake in 
ordinantie 1-20 gestelde.  

7. De leden van de commissie spreken zich hoofdelijk uit inzake het verlenen van de 
bevoegdheid tot de prediking van het Evangelie en inzake het verlenen van het recht om te 
staan naar het ambt van dienaar des Woords.  Vervolgens wordt schriftelijk gestemd. De 
uitslag van die stemming is bepalend voor het al dan niet toelaten van de aan het onderzoek 
van de commissie onderworpen persoon.  

Artikel 12 Werkwijze commissie toelating 

1. De commissie toelating heeft op vier momenten een gesprek met de studenten die de 
kerkelijke opleiding (begeren te) volgen: 

a. bij de aanvang van de studie, 
b. bij de aanvang van de masteropleiding, 
c. bij de toelating tot de kansel en  
d. bij de toelating tot het ambt.  

Daarnaast staat het de commissie vrij om –indien zij dat wenselijk acht- een gesprek te 
voeren met een student die de kerkelijke opleiding volgt. 

2. Bij de aanvang van de studie voert de commissie een gesprek als bedoeld in lid 1 sub a met 
hem die zich heeft aangemeld en die - volgens een verklaring van het college van kerkelijke 
hoogleraren en docenten - voldoet aan de vereisten voor de studie.  

3. Het gesprek van de commissie vindt plaats nadat een attest is verkregen van de kerkenraad 
onder wiens opzicht hij valt. In het geval hij minder dan een jaar woonachtig is in zijn 
woonplaats wordt het attest tevens gevraagd van de kerkenraad onder wiens opzicht hij 
tevoren viel. De kerkenraad geeft een indruk omtrent de persoon en een attest over leer en 
leven.  

4. Het gesprek dat de commissie voert, is pastoraal van aard. Het handelt over de vreze des 
Heeren en over de roeping tot het ambt van dienaar des Woords. Daarnaast wordt gelet op 
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de kennis van de Heilige Schrift, van de belijdenis en van de hoofdzaken van de 
gereformeerde geloofsleer. 

5. Na het gesprek met de commissie kan inschrijving in het Kerkelijk Album plaatsvinden.  
6. Bij de aanvang van de masteropleiding  voert de commissie een gesprek met hem, die de 

bachelor- opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Het gesprek van de commissie vindt 
plaats nadat een attest is verkregen van de kerkenraad onder wiens opzicht hij valt. In het 
geval hij minder dan een jaar woonachtig is in zijn huidige woonplaats wordt het attest 
tevens gevraagd van de kerkenraad onder wiens opzicht hij tevoren viel. De kerkenraad geeft 
een indruk omtrent de persoon en een attest over leer en leven.  

7. Het gesprek richt zich in het bijzonder op de theologische oriëntatie  van de student, op de 
kennis van en de visie op het gezag van de Heilige Schrift, op het geworteld zijn in de 
gereformeerde belijdenis, op het staan in de Hersteld Hervormde Kerk en op het zicht op de 
ontwikkelingen in de samenleving. Verder komen studievoortgang  en het ontwikkelen van 
sociale, pedagogische en didactische vaardigheden aan bod. Het staat de commissie vrij zich 
van een en ander op een adequate wijze te vergewissen.  

8. Naar aanleiding van dit gesprek kan de commissie de student preekbevoegdheid geven die 
zich uitsluitend beperkt tot de plaats en de duur van het leervicariaat. Deze 
preekbevoegdheid wordt verleend indien de student het in artikel 6 van deze ordinantie 
genoemde geschiktheidsonderzoek met positief gevolg heeft afgelegd. In dat geval 
overhandigt de student aan de kerkenraad van de gemeente waar het leervicariaat wordt 
gedaan het ontvangen consent. Indien de commissie het resultaat van het gesprek niet 
bevredigend acht, dan deelt zij dit onder opgave van redenen aan betrokkene mee  en 
bevestigt zij dit schriftelijk. Op verzoek van de student wordt het gesprek later voortgezet.   

9. Voor  het verlenen van de preekbevoegdheid voert de commissie een gesprek als bedoeld in 
lid 1 sub c met hem die blijkens een daartoe overgelegde verklaring van het college van 
kerkelijke hoogleraren en docenten genoegzame studieresultaten heeft verworven en het in 
artikel 6 van deze ordinantie genoemde geschiktheidsonderzoek met positief gevolg heeft 
afgelegd. Het gesprek van de commissie vindt plaats nadat een attest is verkregen van de 
kerkenraad onder wiens opzicht hij valt. In het geval hij minder dan een jaar woonachtig is in 
zijn woonplaats wordt het attest tevens gevraagd van de kerkenraad onder wiens opzicht hij 
tevoren viel. De kerkenraad geeft een indruk omtrent de persoon en een attest over leer en 
leven.  

10. Het gesprek richt zich in het bijzonder op de zuiverheid van het belijden, de gave om de 
Schriften te verklaren en toe te passen, en op de rapportage met betrekking tot de 
aanvankelijke geschiktheid tot het ambt van dienaar des Woords. Hiertoe zendt de student 
tevoren en binnen de door de commissie aangegeven termijn een niet eerder binnen de 
opleiding  - en  indien van toepassing het leervicariaat-  door hemzelf geschreven preek toe 
vergezeld van  een orde van dienst. Ook komen studievoortgang en de ontwikkeling van 
benodigde vaardigheden ter sprake.   

11. Naar aanleiding van het gesprek kan de commissie preekbevoegdheid verlenen aan de 
student, waardoor deze toegang verkrijgt tot de kansel. Hij ontvangt hierbij het recht zich 
´kandidaat` te noemen. Deze preekbevoegdheid wordt verkregen voor de duur van een jaar. 
Op verzoek van een kerkenraad geeft de kandidaat vóór het vervullen van een preekbeurt 
inzage in de hem verstrekte preekbevoegdheid. Vindt de commissie het resultaat van het 
gesprek niet bevredigend, dan deelt zij dit onder opgave van redenen aan betrokkene mee 
en bevestigt zij dit schriftelijk. Op verzoek van de aanvrager wordt het gesprek bij een latere 
gelegenheid voortgezet. 
Is de commissie daarna van oordeel dat tegen het  verlenen van preekbevoegdheid aan 
betrokkene onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan deelt zij dit betrokkene onder opgave 
van redenen mee, terwijl zij dit oordeel en de redenen bovendien per aangetekende brief 
aan hem bevestigt, in welk geval hij zich binnen vier weken na de ontvangst van deze 
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schriftelijke bevestiging kan beroepen op het breed moderamen van de generale synode, dat 
in dezen een eindbeslissing geeft. 

12. Indien verlenging van de preekbevoegdheid wordt gewenst, kan opnieuw een gesprek 
plaatsvinden, zoals in lid 10 verwoord. Een vervolgconsent kan worden verleend aan hem die 
staat naar het ambt van dienaar des Woords en die blijkens een schriftelijke verklaring van 
de kerkelijke hoogleraren en docenten daadwerkelijke vorderingen maakt in de 
studievoortgang.  

13. Indien de kandidaat vanwege het bereiken van de in ordinantie 1-13-6 bedoelde leeftijd niet 
meer kan staan naar het ambt van predikant, kan het aan hem verleende consent op zijn 
verzoek door de commissie toelating telkens voor een jaar worden verlengd. 

14. Voor de toelating tot het ambt als bedoeld in lid 1 sub d voert de commissie een colloquium, 
bedoeld als gesprek over het ambt van dienaar des Woords in het geheel van het leven en 
werken van de kerk, met hem  
- die naar uitwijzen van een door het college van kerkelijke hoogleraren en docenten 

opgestelde verklaring zijn wetenschappelijke vorming en studie aan de kerkelijke 
opleiding heeft voltooid;  

- kerkelijk examen heeft afgelegd; 
- ten minste drie jaren ingeschreven heeft gestaan in het Kerkelijk Album  
- en de toelating tot de ambtsbediening begeert.  
Het college van kerkelijke hoogleraren en docenten adviseert opnieuw over de geschiktheid 
tot het ambt, motiveert zijn advies en deelt dit mee aan betrokkene.   

15. Het gesprek van de commissie vindt plaats nadat een attest is verkregen van de kerkenraad 
onder wiens opzicht hij valt. In het geval hij minder dan een jaar woonachtig is in zijn 
woonplaats, wordt het attest tevens gevraagd van de kerkenraad onder wiens opzicht hij 
tevoren viel. De kerkenraad geeft een indruk omtrent de persoon en een attest over leer en 
leven.  

16. Naast een attest is een kort verslag van het leervicariaat, vergezeld van het advies van de 
predikant die het leervicariaat heeft begeleid, nodig. Een en ander betreft de prediking naar 
Schrift en belijdenis, de arbeid in pastoraat en catechese, alsmede het gedrag en de omgang 
in de gemeente.  

17. Het gesprek wordt gehouden voornamelijk naar aanleiding van een ruim tevoren door de 
kandidaat ingediende preek met orde van dienst. Ook komt het verslag van het leervicariaat 
aan de orde. Tevens wordt in dit colloquium het geestelijke leven en het leven naar Gods 
Woord in de huidige maatschappij aan de orde gesteld.  

18. Naar aanleiding van het gesprek kan de commissie de kandidaat toelaten tot de 
ambtsbediening, in welk geval zij hem aansluitend beroepbaar stelt.  

19. Voor degene die binnen vier jaren na ontvangst van zijn in lid 15 bedoelde testimonium van 
kandidaat tot de Heilige Dienst nog niet tot dienstdoend predikant is bevestigd, is – 
overeenkomstig ordinantie 3-17-1 en 3-17-4  een nieuw consent nodig om beroepbaar te 
zijn. 

20. De naam van hem die is toegelaten tot de kansel en tot het ambt wordt vermeld in het 
landelijk orgaan van de kerk. 

21. De commissie toelating doet jaarlijks verslag aan de generale synode. 

Artikel 13 Het aanvragen van het colloquium 
1. Tot het colloquium wordt ten minste drie keer per jaar de gelegenheid geboden.  
2. Tijd en plaats van het colloquium worden ter kennis van de aanvrager gebracht, nadat deze 

van het recht tot het indienen van een aanvraag tot het colloquium gebruik heeft gemaakt. 
3. De aanvrager zendt op verzoek van de commissie toelating een preek in over een door de 

aanvrager gekozen tekst uit de Bijbel, vergezeld van een orde van dienst overeenkomstig de 
regels van de kerk neergelegd in de ordinantie voor de eredienst. 
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Artikel 14 Het voortgezette colloquium 
1. Vindt de commissie toelating het resultaat van het colloquium niet bevredigend, dan deelt zij 

dit onder opgave van redenen aan betrokkene mee en bevestigt zij dit schriftelijk. Op 
verzoek van de aanvrager wordt het colloquium bij een latere gelegenheid voortgezet. 

2. Is de commissie toelating daarna van oordeel dat tegen toelating van betrokkene 
onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan deelt zij dit de kandidaat onder opgave van redenen 
mede, terwijl zij dit oordeel en de redenen bovendien per aangetekende brief aan hem 
bevestigt, in welk geval hij zich binnen vier weken na de ontvangst van deze schriftelijke 
bevestiging kan beroepen op het breed moderamen van de generale synode, dat in dezen 
een eindbeslissing geeft. 

Artikel 15 Overkomst predikanten uit een ander kerkgenootschap  
1. De commissie toelating adviseert het breed moderamen van de generale synode inzake de 

toelating tot het predikantschap in volle rechten en plichten van hem, die als predikant wil 
overkomen uit een ander kerkgenootschap. 

2. Alvorens de commissie toelating het in lid 1 bedoelde advies geeft vergewist de commissie 
zich van de bereidheid van hem die zich aanmeldt tot het van harte onderschrijven van de 
grondslag van de kerk, zoals vastgelegd in artikel X van de kerkorde van de kerk. 

3. Tevens vergewist zij zich van het oordeel van de commissie opleiding en vorming 
overeenkomstig artikel 10 lid 1 van deze ordinantie over de genoten opleiding van hem die 
wil overkomen. 

4. Voorts doet de commissie onderzoek naar de beweegredenen tot het verlaten van het 
kerkgenootschap waartoe degene die zich heeft aangemeld aanvankelijk behoort of 
behoorde, alsmede naar de motieven die hebben geleid tot het zich willen aansluiten bij de 
kerk en tot de begeerte om aldaar het ambt van dienaar des Woords uit te oefenen. Het 
staat de commissie vrij bij dit antecedentenonderzoek te betrekken hetgeen zij dienstig en 
nodig oordeelt. 

5. De commissie vraagt zo mogelijk een attest van het kerkelijk lichaam onder wiens opzicht hij 
valt. De kerkenraad van de gemeente van vertrek wordt verzocht een indruk te geven 
omtrent de persoon en een attest over leer en leven. 

6. De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan het breed moderamen van de 
generale synode dat terzake beslist, gehoord het advies van de commissie toelating, die 
daartoe in haar vergadering verschijnt 

Artikel 16 Singuliere gaven en bijzondere geschiktheid  
1. Een lidmaat van de kerk, aan wie naar het oordeel van het breed moderamen van de 

generale synode singuliere gaven zijn geschonken voor het ambt van dienaar des Woords of 
die om andere redenen een bijzondere geschiktheid daartoe blijkt te bezitten kan - zo hij 
voldoet aan voor elk geval afzonderlijk door de commissie opleiding en vorming gestelde 
eisen van ontwikkeling en van kennis der theologie - door dat breed moderamen tot het 
colloquium worden toegelaten, zonder dat kerkelijk examen is gedaan en de betreffende 
lidmaat in het bezit is van andere verklaringen aan hem afgegeven door de kerkelijke 
hoogleraren en docenten. 

Artikel 17 Het testimonium van de kandidaat tot de Heilige Dienst  
1. Degene die na het colloquium is toegelaten tot de evangeliebediening, wordt door de 

commissie toelating bevoegd verklaard als kandidaat tot de Heilige Dienst te staan naar het 
ambt van dienaar des Woords en ontvangt het testimonium van kandidaat tot de Heilige 
Dienst als bewijs van het afgelegde colloquium.  

2. Kandidaten tot de Heilige Dienst zijn bevoegd tot de verkondiging des Woords, de dienst der 
gebeden en de leiding van kerkdiensten, met gebruikmaking van een daarvoor in de kerk 
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aangegeven orde van dienst. Op verzoek van een kerkenraad geven zij vóór het vervullen van 
een predikbeurt inzage in het hun verstrekte testimonium. 

3. Het testimonium wordt aan de kandidaat tot de Heilige Dienst niet uitgereikt, dan nadat hij 
de anti-simonieverklaring heeft afgelegd, die aldus luidt: “Verklaart u dat u ter verkrijging van 
het ambt van dienaar des Woords waar dan ook nimmer uw toevlucht hebt genomen of zult 
nemen tot enige gift of andere overeenkomst?” 

4. Voordat het testimonium wordt uitgereikt, wordt tevens mondelinge en schriftelijke 
instemming gevraagd met het ondertekeningsformulier ten behoeve van studenten en 
predikanten van de kerk. Het ondertekeningsformulier luidt als volgt: 

1. Ondergetekende belijdt en verklaart plechtig dat hij de Schriften van het Oude en 
Nieuwe Testament houdt voor het enige Woord van God, de onfeilbare regel van het 
geloof en de volkomen leer van de zaligheid.  

2. Ondergetekende verklaart mitsdien dat hij zich gebonden weet aan de 
oudchristelijke belijdenissen (de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis 
van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie formulieren van 
enigheid, zoals aangenomen op de nationale synode te Dordrecht in de jaren 1618-
1619 (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse 
Leerregels) en de Catechismus van Genève en verklaart dat hij alle leringen verwerpt 
die tegen deze belijdenissen strijden.  

3. Ondergetekende verklaart dat hij zijn werk in de gemeenten zal verrichten in 
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en mitsdien in gemeenschap en in 
overeenstemming met de in het vorige lid genoemde christelijke belijdenissen. 

4. Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde artikelen (1) en (2) niet alleen een 
norm zijn voor de leer, maar ook voor een godzalige levenswandel en belooft zijn 
leven in te richten naar de door hem beleden leer der zaligheid.  

5. Ondergetekende weet zich geroepen om in zijn arbeid het geestelijk welzijn van de 
kerk in het algemeen en de Hersteld Hervormde Kerk in het bijzonder te bevorderen.  

6. Ondergetekende is zich ervan bewust dat hij de Hersteld Hervormde Kerk 
representeert.  

7. Ondergetekende belooft bij meningsverschillen over zakelijke, kerkelijke of 
theologische kwesties naar de orde van de kerk te handelen. 

8. Ondergetekende belooft zich aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig 
Gods Woord, te onderwerpen indien hij zich op enige manier komt te ontgaan. 
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IV. Voortgezette vorming en mentoraat 
 

Artikel 18 De voortgezette vorming van de dienaren des Woords  
1. De dienaren des Woords zijn geroepen om de theologische wetenschap te blijven 

beoefenen, waartoe de kerkenraden er met medewerking van de gemeente voor zorgen dat 
de predikanten voldoende gelegenheid voor studie hebben. 

2. Onder leiding van de commissie opleiding en vorming in samenwerking met de kerkelijke 
hoogleraren en docenten kunnen conferenties worden belegd voor predikanten ten dienste 
van de voortgezette theologische studie en van de toerusting tot het ambt. 

3. Predikanten zijn gedurende de eerste vier jaren van hun ambtsbediening verplicht deze 
conferenties bij te wonen. 

4. De verantwoordelijkheid voor de vormgeving en uitvoering van de voortgezette vorming 
berust bij de commissie opleiding en vorming op de wijze als vastgelegd in een door de 
generale synode op voorstel van deze commissie vast te stellen regeling. 

Artikel 19 Mentoraat 
1. De dienaar des Woords wordt gedurende een periode van twee jaren, nadat hij als zodanig 

voor de eerste maal is bevestigd, in zijn arbeid begeleid door een mededienaar des Woords 
als mentor, die wordt aangewezen door de commissie opleiding en vorming na overleg met 
betrokkene. Deze mentor is bij voorkeur niet de mentor die hem tijdens zijn vicariaat heeft 
begeleid. 

2. De werkbegeleiding bestaat uit maandelijkse gesprekken van de predikant en de mentor. In 
die gesprekken wordt de arbeid (inhoudelijk) en het functioneren (praktisch) besproken. 

3. Na afloop van het mentoraat stellen de predikant en zijn mentor elk een evaluatieverslag op 
dat ze samen bespreken. Deze evaluatieverslagen worden aan de commissie opleiding en 
vorming ter hand gesteld. Deze beziet in overleg met predikant en mentor of hiermee het 
mentoraat kan worden afgesloten of dat er voor een periode van maximaal twee jaren nog 
verlenging plaats moet vinden, eventueel onder leiding van een andere mentor, zulks ter 
beoordeling van de commissie opleiding en vorming. In geval hij zijn mentoraat gevolgd 
heeft, stelt de commissie opleiding en vorming aan betrokkene een verklaring ter hand die 
nodig is om beroepbaar te zijn naar een tweede gemeente.  

 

Overgangsbepaling 
1. In afwijking van het bepaalde in ordinantie 7-4 kan een predikant voor gewone 

werkzaamheden, niet zijnde een predikant op wie het bepaalde in ordinantie 13-2a van 
toepassing is, voor een deel van zijn werktijd door de generale synode zijn benoemd tot 
kerkelijk hoogleraar of docent en als zodanig verbonden zijn aan de kerkelijke opleiding. 

2. Het in lid 1 bepaalde geldt uitsluitend voor predikanten die als zodanig door de generale 
synode zijn benoemd voordat de wijzigingen van de op 1 mei 2004 vigerende bepalingen van 
ordinantie 7 in tweede lezing door de generale synode zijn vastgesteld. 

3. De gemeente waaraan de in lid 1 bedoelde predikant is verbonden ontvangt ten laste van het 
Fonds opleiding financiële compensatie voor de duur van de benoeming van haar predikant. 
De hoogte van deze financiële compensatie is, conform de generale regeling voor de 
predikantstraktementen. 

 


