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Aan het Breed Moderamen van de classis Doorn 

t.a.v. de heer H.J. van Werven 
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3951 AW Maarn 

 

Woudenberg, 31 januari 2013 

 

Onderwerp:  voorstel tot wijziging van ordinantie 4-26 in de kerkorde van de PKN 

 

Geachte leden van het breed moderamen, 

 

De gezamenlijke kerkenraden van Wijk I en Wijk II van de Hervormde Gemeente van 

Woudenberg verzoeken u de volgende kerkordewijziging in onze classis aan de orde te 

stellen en deze na bespreking door te sturen voor behandeling in de generale synode. 

 

Voorgesteld wordt bij ordinantie 4 artikel 26 een nieuw lid 4-26-2 en 4-26-3 toe te 

voegen en het huidige 4-26-2 te hernummeren tot 4-26-4. 

 

Ord. 4-26-2 (nieuw) 

 

De generale synode die reden heeft om aan te nemen dat een van haar 

predikanten bij de verrichting van de aan het ambt verbonden werkzaamheden 

zo predikt en leert dat deze de fundamenten van de kerk aantast, en daarbij 

vaststelt dat noch de betreffende gemeente, noch de classis noch het regionaal 

college voor de visitatie, een onderzoek conform ord. 10-14-1, met in acht 

neming van het hoofdartikel 1 lid 9 t/m 11, heeft willen instellen, draagt -na de 

betrokken classis  te hebben gehoord - aan het generaal college voor de 

visitatie op daarnaar een onderzoek in te stellen en handelt vervolgens conform 

het gestelde in ord. 4-26-1.  

 

Ord. 4-26-3 (nieuw) 

 

De generale synode doet in de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen 

de kerk voorkomende kerkelijke verscheidenheid.  

 

Ord, 4-26-2 (oud) wordt ord. 4-26-4 (nieuw) 

  

De argumentatie waarop dit voorstel is gebaseerd vindt u in de bijlagen. 

 

Met broederlijke groet, 

 

voor de kerkenraad van wijk I,   voor de kerkenraad van wijk II 

  

 

W. van Duijvenbooden,  scriba   J. de Jong  scriba  

 



Bijlage 1 

 

Argumentatie voor de noodzaak tot een kerkorde wijziging van de KO van de 

PKN. 

      

Getrouw aan hun opdracht om voor de gemeente zorg te dragen hebben beide 

kerkenraden van de Hervormde gemeente Woudenberg, ondanks de vele bezwaren tegen 

meerdere artikelen in de kerkorde  van de PKN, gemeend in 2004 niet de kerk te moeten 

of kunnen verlaten en hebben onder hun eigen binding aan de gereformeerde belijdenis 

daarom niet met de kerk gebroken. 

 

Wel hebben zij bij dit besluit aan de gemeente laten weten dat, indien de PKN in haar 

spreken en handelen, naar hun mening, afwijkt van de gereformeerde belijdenis, 

hiertegen in actie te komen en binnen de orde van de kerk stappen te ondernemen om 

de kerk te wijzen op haar verantwoordelijkheid om zich te houden aan haar eigen 

kerkorde. Met name als het gaat over toetsing van leer en leven, e.e.a. zoals weergeven 

in de kerkorde Art; 1- lid 9 t/m 11: 

 

1-9.    De kerk is bij haar getuigenis in woord en daad gehouden om zich te 

  bewegen in de weg van haar belijden.  

 

1-10.  De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht                                                   

           van de Heilige Schrift.  

 

1-11.  De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.  

 

De Hervormde gemeente van Woudenberg constateert dat de kerk de hierboven 

genoemde artikelen niet in alle gevallen in praktijk heeft gebracht omdat de generale 

synode, bij in gebreke blijven van gemeente en of classis om op te treden, zich 

kerkordelijk onmachtig voelde om handelend op te kunnen treden.  

 

Concreet gaat het nu over de uitgesproken onmacht van de generale synode om, in de 

zaak rondom een predikant die de fundamenten van onze kerk aantast, handelend op te 

kunnen treden.  

 

Vandaar nu enkele feiten en argumenten voor een kerkorde wijziging op dit punt: 

 

In 2007 schreef de Zeeuwse predikant Klaas Hendrikse het boek “Geloven in een God 

die niet bestaat.”  en enige tijd later een vervolg met de titel: “God bestaat niet en 

Jezus is zijn Zoon”. 

 

Als enige heeft toentertijd de Hervormde gemeente van Woudenberg, op grond van 

eerder genoemde belofte aan de gemeente, hiertegen bij de predikant zelf en alle 

kerkelijke organen geprotesteerd en uiteindelijk bij het regionaal college voor 

Behandeling voor Bezwaren en Geschillen Zeeland (in Middelburg) een procedure tegen 

deze classis aangespannen, met als hoofdinhoud: 

 

Bezwaarde stelt dat verweerder met dit besluit weigert uitvoering te geven aan de taak 

geformuleerd in ordinantie 4.15.1 en aan de roeping van de kerk zoals geformuleerd in 

artikel I, lid 9, 10 en 11 van de Kerkorde. De keuze van verweerder om het kerkelijk 

gesprek aangaande het belijden zowel in de classis als landelijk te bevorderen acht 

bezwaarde geen alternatief. Bezwaarde verzoekt het regionaal college voor de 

behandeling van bezwaren en geschillen om de verweerder te wijzen op deze nalatigheid 

en om verweerder op te dragen het regionale college voor de visitatie onderzoek te laten 

instellen zodat toetsing van de uitspraken van ds. Hendrikse aan artikel I, lid 9,10 en 11 

van de kerkorde kan plaatsvinden 

 



Voor alle duidelijkheid, het ging en gaat de gemeente Woudenberg niet over een 

veroordeling van een predikant, maar over de kerkordelijke opdracht om het 

voorgeschreven onderzoek te laten uitvoeren. 

Helaas stelde het college in haar uitspraak vast dat de classis Walcheren werd geacht wel 

aan het gestelde in ord. 4.15-1 te hebben voldaan en ging daarbij volledig voorbij aan de 

opdracht vanuit ord. 10-14-1.  

 

Een classicale vergadering die reden heeft om aan te nemen dat een predikant 

bij de verrichting van de aan het ambt verbonden werkzaamheden zo predikt en 

leert dat deze de fundamenten van de kerk aantast, draagt -na de betrokken 

kerkenraad te hebben gehoord -aan het regionale college voor de visitatie op 

daarnaar een onderzoek in te stellen.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de classis wel redenen had (het hoeft hier (nog) niet eens 

bewezen te zijn) om een nader onderzoek in te stellen; men heeft immers aangegeven 

conform ord. 4-15-1 te hebben gehandeld, dus er wel nader op in te gaan, maar ging 

hierbij voorbij aan de voorgeschreven vervolgopdracht uit ord. 10-14-1  

“, draagt …..aan het regionale college voor de visitatie op daarnaar een 

onderzoek in te stellen” en verzaakte hiermee haar kerkordelijke zorgvuldigheid en 

verantwoordelijkheid om dit o.a. aan art; 1 lid 9-11 te laten toetsen. Dit zorgvuldig 

(kerkordelijk voorgeschreven) onderzoek is namelijk nodig om vast te kunnen stellen of 

de veronderstelde reden voor aantasting van het fundament juist is en zodoende het 

kerkordelijk vereiste (juridische) bewijs van schuld of onschuld te kunnen vaststellen. 

 

Formeel dient dan de vraag (toets) gesteld te worden of uitingen in deze zin door een 

VDM de volgende toets uit de hoofdartikelen kunnen doorstaan:  

  

1-3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in    

        gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de     

        kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en   

        Heilige Geest.  

 

1-6. De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus 

Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot 

vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat. De kerk 

getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods beloften en geboden 

en zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.  

 

Dat de synode inhoudelijk niet achter genoemde uitspraken van deze predikant staat 

mag verondersteld worden, zie o.a. bijlage 2. 

 

Door de secretaris dr. A.J. Plaisier werd in een recent persoonlijk onderhoud met een van 

onze gemeenteleden aangegeven dat er in dezen geen kerkordelijk taak voor het 

moderamen c.q. synode ligt. Hij wees er in dat gesprek op dat dit voorbehouden is aan 

de gemeente en vervolgens aan de classis. Desgevraagd gaf hij vervolgens aan dat, 

indien deze taak, bij weigering door beide voornoemde lichamen, door de synode zou 

moeten worden uitgevoerd, er een wijziging van ordinantiën in onze kerkorde nodig zou 

zijn, dit omdat er in ord. 4-26-1 geen expliciete verwijzing naar een dergelijke opdracht 

wordt genoemd. 

 

4-26-1.  

De generale synode heeft tot taak:  

 het leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar 

verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het leven 

van de kerk in de wereld kan bevorderen;  

 het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de 

gemeenten;  



 het bevorderen van de eenheid van de kerk;  

 het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van 

de kerk in haar geheel;  

 het zoeken en bevorderen van de eenheid, de gemeenschap en de 

samenwerking met andere kerken van Jezus Christus;  

 het vaststellen van de generale regelingen;  

 het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar 

wordt gevraagd.  

De generale synode doet in de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen 

de kerk voorkomende kerkelijke verscheidenheid.  

 

Juist dit artikel uit ord. 4 legt bij de synode naar onze mening wel een grote 

verantwoordelijkheid. Met name het laatste aandachtsstreepje wijst, naar onze 

overtuiging, duidelijk naar een handelen conform art. 1-lid 9-11. Het kan o.i. niet zo zijn 

dat het daarop volgende onderdeel, dat spreekt over de kerkelijke verscheidenheid, een 

legitimatie vormt voor het aantasten van het fundament van onze kerk, dan wel voor het 

gedogen dat er op deze wijze door een VDM over het fundament (het bestaan van de 

Drie-enige God) wordt gesproken. 

 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Woudenberg betreurt deze gang van 

zaken en is van mening dat hiermede geen recht wordt gedaan aan de (volledige) 

opdracht zoals die kan (moet) worden afgeleid vanuit het arbeidsveld en taken van de 

generale synode  

 

De kerkenraad van Woudenberg beseft echter wel dat een nadere specifiekere 

aanduiding in de kerkorde het Moderamen en de Generale Synode zou kunnen helpen 

deze kerkordelijke onmacht weg te nemen door in haar ordinantiën de opdracht en 

bevoegdheid nog duidelijker weer te geven om in dergelijke gevallen alsnog handelend te 

kunnen optreden. 

Ons inziens is daarom een aanvulling van Ord, 4-26-1 beslist noodzakelijk. Het zal een 

kerkordelijk impasse c.q. onmacht op dit punt  in de toekomst voorkomen. 

 

Met de voorgestelde aanvulling geeft de kerkorde het moderamen en de generale synode 

de opdracht, om bij in gebreke blijven van gemeente en classis, (kerkordelijke) nu wel 

handelend te kunnen en moeten optreden en het voorgeschreven onderzoek 

(Schriftuurlijke toetsing) te laten uitvoeren. Pas als uit dit onderzoek blijkt dat inderdaad 

het fundament van de kerk is aangetast, dient er aan de uitvervoering van tucht 

(conform de orde van de kerk) gewerkt te worden.    

 

Wij wijzen er nog op dat bij recente losmakingen, waarbij de betreffende classis haar 

taak naar behoren heeft vervuld, deze procedure wel conform de huidige kerkorde kon 

worden uitgevoerd. 

 

Deze aanvulling is nadrukkelijk bedoeld om verdere precedentwerking op het gebied van 

aantasting van de grondslag van onze kerk te voorkomen en dat, indien nodig, wel 

handelend door de synode kan worden opgetreden. 

 

 

 

Woudenberg, 30 januari 2013  

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 

Scriba PKN: Atheïst stelt zich buiten de kerk 

Ref. Dagblad  11-02-2010 10:36  

Dr. A. J. Plaisier.  

UTRECHT – „Wij geloven in God. Wie dat niet doet, stelt zich buiten het belijden van de 

kerk. Daarmee verlaat je de kerk.” Dat schrijft de scriba van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN), dr. A. J. Plaisier, donderdag op de opiniepagina van deze krant.  

Dr. Plaisier gaat in zijn artikel in op de commotie die er is ontstaan over uitlatingen van 

de Zeeuwse predikant ds. K. Hendrikse in zijn boek ”Geloven in een God die niet 

bestaat”. Verleden week besloot de protestantse classis Zierikzee geen tuchtprocedure te 

beginnen tegen de uitspraken van ds. Hendrikse dat God niet bestaat, maar „gebeurt.” 

Deze opvattingen zouden niet zo’n gewicht hebben dat ze de fundamenten van de kerk 
aantasten, oordeelde de classis op grond van een verslag van regionale visitatoren. 

Dit besluit van de classis Zierikzee betekent volgens dr. Plaisier niet dat de kerk de 

opvatting „dat God niet bestaat” accepteert. „Wij geloven in God. Wie dat niet doet, stelt 

zich buiten het belijden van de kerk. Daarmee verlaat je de kerk.” 

Dr. Plaisier meent dat de opvattingen van ds. Hendrikse „niet houdbaar zijn”, maar hij 

ziet ze wel als aanleiding om nader na te denken en te spreken over de vraag: „Wie is 
God?” 

De generale synode van de PKN buigt zich in november over het onderwerp ”het spreken 

over God”. Volgens dr. Plaisier is dat bedoeld om te komen „tot een handreiking over dit 

spreken. Dit voorstel tot een handreiking zal mede bedoeld zijn om richtinggevend te zijn 
in de opdracht God ter sprake te brengen.” 

Volgens dr. Plaisier is deze handreiking ook bedoeld „als vorm van belijdend spreken over 

God.” Hij verwijst in dit verband naar de nota ”Jezus Christus, onze Heer en Verlosser” 

die de toenmalige triosynode aannam na een discussie naar aanleiding van de 

opvattingen van prof. C. J. den Heyer over Jezus Christus. „Dat was een geëigende weg 

om als kerk te spreken over Christus en om „te weerleggen wat haar belijden 
weerspreekt.” Waarom zou dat in dit geval niet kunnen?” 

Volgens de scriba van de PKN is het kerkelijke spreken ook een vorm van leertucht. „De 

zaak van de leertucht gaat verder en is daarom breder dan het veroordelen van een 

predikant.” 

In het vandaag verschenen nummer van De Waarheidsvriend, het weekblad van de 

Gereformeerde Bond in de PKN, roept ds. M. A. Kuijt het synodebestuur op een helder 

geluid te laten horen „waaruit blijkt dat er in de Protestantse Kerk wel degelijk grenzen 

liggen.” De predikant noemt het „beschamend” te moeten constateren dat het 

kerkordeartikel waarin de PKN stelt dat geweerd wordt wat het belijden van de kerk 
weerspreekt, nauwelijks functioneert.  

http://www.refdag.nl/artikel/1462257/Classis+sprak+belijdend+over+God.html
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/scriba_pkn_atheist_stelt_zich_buiten_de_kerk_1_387497
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/scriba_pkn_atheist_stelt_zich_buiten_de_kerk_1_387497
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/scriba_pkn_atheist_stelt_zich_buiten_de_kerk_1_387497

