
HOOFDSTUK 20: INRICHTING  VAN DE KERK

A. DE AMBTEN
Ieder christen wordt geroepen om te dienen, elkaar tot hand en voet te zijn (ambt van alle gelovigen). Tot 
opbouw van de gemeente. Naast deze algemene roeping van ieder christen is er ook de bijzondere roeping. 
God  gebruikt  mensen  om  zijn  gemeente  te  regeren.  Christus  wil  orde  en  structuur  aanbrengen  in  zijn 
gemeente, zodat alles ordelijk verloopt in dienst van de vrede. Er is leiding nodig om alle gaven op elkaar af te 
stemmen, zodat heel de gemeente ingeschakeld wordt. Hiervoor zijn de bijzondere ambten. Het bijzonder 
ambt is niet bedoeld om te overheersen, maar om de gemeente te dienen. We kennen de volgende bijzondere 
ambten: 

Artikel 2 – Drie ambten (Kerkorde *)
Er zijn drie ambten te onderscheiden: het ambt van dienaar des Woords (predikant), van ouderling en van  
diaken. Sommige predikanten zullen afgezonderd worden voor de opleiding tot de dienst des Woords, andere  
voor het zendingswerk.

(*  Kerkorde  is  een  geschrift  waarin  afspraken  staan  voor  het  plaatselijke  en  landelijke  kerkelijk  leven.  
Ontstaan in 1571 met de bedoeling alles in goede orde te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de kerken in 
vrede met God en elkaar leven . Het is te lezen achter in het kerkboek.)

Wat betreft hun taak staat het volgende in de Kerkorde: 

Artikel 16 – Taak van de predikanten
De taak van de predikanten is trouw voor te gaan in de gebeden en in de bediening van het Woord en de  
sacramenten. Zij behoren goed acht te geven op hun mede-ambtsdragers en op de gemeente, en samen met de  
ouderlingen de tucht te bedienen en te zorgen, dat alles op gepaste wijze en ordelijk gebeurt.

Artikel 21 – Taak van de ouderlingen
De taak van de ouderlingen is in herderlijke zorg de gemeente te regeren, samen met de dienaren des Woords.  
Zij zien erop toe, dat de predikanten, de mede-ouderlingen en de diakenen hun ambt trouw vervullen. Zij  
leggen zo dikwijls huisbezoek af als goed is voor de opbouw van de gemeente, ten minste eenmaal per jaar.  
Ook moeten zij samen met de predikanten de tucht bedienen en zorgen dat in de gemeente alles op gepaste  
wijze en ordelijk gebeurt.

Artikel 22 – Taak van de diakenen
De taak van de diakenen is de dienst van de barmhartigheid te vervullen. Zij zullen door het afleggen van 
huisbezoeken zich op de hoogte stellen van de moeiten,  waar nood is  helpen en bemoedigen,  en ook de 
gemeenteleden aansporen tot het verlenen van hulp. Verder zullen ze de liefdegaven inzamelen, goed beheren 
en in gemeenschappelijk overleg naar behoefte uitdelen.

B. DE VERGADERINGEN
Binnen onze kerken kennen we een viertal verschillende soorten kerkelijke vergaderingen:

Artikel 28 – Vier vergaderingen
Vier kerkelijke vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden: de kerkenraad, de classis, de particuliere 
en de generale synode.

Artikel 36 – Samenstelling en bijeenkomsten van de kerkenraad
In alle kerken zal een kerkenraad  zijn, die bestaat uit de predikant(en) en de ouderlingen. 

Artikel 37 – Samenwerking waar het aantal ambtsdragers klein is
Waar het aantal ouderlingen en diakenen klein is, kan de kerkenraad krachtens plaatselijke regeling altijd  
samen met de diakenen vergaderen. In dat geval wordt in zaken van opzicht en tucht gehandeld met advies  
van de diakenen en in zaken van het diakenambt met advies van de ouderlingen. Deze regeling zal in elk geval  
getroffen  worden wanneer  zowel  het  aantal  ouderlingen als  het  aantal  diakenen  op  minder  dan drie  is  
bepaald.



Artikel 41 – Classicale vergaderingen
Een classicale vergadering wordt gevormd door de kerken van het classicaal ressort, die elk een predikant en  
een ouderling zullen afvaardigen met de vereiste geloofsbrieven. Minstens eenmaal in de drie maanden zal  
een dergelijke vergadering worden belegd.

Artikel 45 – Particuliere synoden (PS)
Een particuliere synode wordt gevormd door een groep bij elkaar gelegen classes, die elk twee predikanten en  
twee ouderlingen afvaardigen. Dit aantal kan op drie gesteld worden wanneer een synode door twee of drie  
classes gevormd wordt. De particuliere synode zal eenmaal per jaar samenkomen, tenzij er dringende redenen  
zijn dit vaker te doen.

Artikel 46 – De generale synode (GS)
De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er dringende redenen zijn eerder bijeen  
te komen. Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af.

De  kerkenraad  wordt  wel  een  mindere  vergadering  genoemd,  de  classis,  PS  en  GS  worden  meerdere 
vergaderingen  genoemd.  Deze  worden  meerdere  vergaderingen  genoemd,  omdat  er  een  aantal  kerken 
vertegenwoordigd zijn.

Artikel 30 – Bevoegdheid van de vergaderingen
Een  meerdere  vergadering  mag  slechts  zaken  in  behandeling  nemen  die  de  kerken  in  haar  ressort  
gemeenschappelijk aangaan of die in de mindere vergadering niet konden worden afgehandeld. Betreft het  
een  nieuwe  zaak  die  vanuit  de  kerken  aan  de  orde  wordt  gesteld,  dan  kan  deze  alleen  in  de  weg  van  
voorbereiding door de mindere vergadering op de agenda van de meerdere vergadering worden geplaatst.

Artikel 31 – Beroep op een meerdere vergadering
Als iemand van oordeel is dat hem door een uitspraak van een mindere vergadering onrecht is aangedaan,  
kan hij zich beroepen op de meerdere vergadering. De uitspraak die bij meerderheid van stemmen gedaan is,  
zal als bindend worden aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de  
kerkorde.

C. LITURGIE
Als mensen in de eredienst samenkomen moeten er afspraken gemaakt worden om het geheel ordelijk te laten 
verlopen. Dit om de vrede te dienen. Kerken hebben verschillende orden van dienst afgesproken (zie o.a. oude 
kerkboek blz 507-511). In totaal kennen we 4 orden van dienst (Orde A – D).Deze orden van dienst zijn niet 
bedoeld als dwangbuis, maar als richtlijn en hulpmiddel om zoveel mogelijk recht te doen aan de dienst die 
God en mensen elkaar bewijzen. Zijn Woord staat daarbij centraal en daarom heen komen de liederen, de 
gebeden en de offerande.


