
COMMISSIE SINGULIERE GAVEN

Predikant worden in de Protestantse Kerk

De normale route om predikant te worden in de Protestantse Kerk is het met goed gevolg afronden
van
- de bachelor Theologie, gevolgd door
- de predikantsmaster 3 jaar (180 ec) aan de Protestantse Theologische Universiteit
- het colloquium
- een beroepbaarstelling en
- een bevestiging in het geordineerde ambt van predikant.
Deze gedegen route geeft aan dat de uitoefening van het beroep in het ambt van predikant veel
vraagt. Het is ook niet niks, verantwoordelijk zijn voor het (mede) leidinggeven aan het geestelijk
leven van een christelijke gemeente in een samenleving die voortdurend verandert.

Bijzondere begaafdheden
Nu kan het in uitzonderlijke gevallen duidelijk worden – door zelfreflectie en door feedback van
anderen – dat er bij jou wellicht sprake is van singuliere gaven: bijzondere begaafdheden die de weg
kunnen openen om zonder volledige theologische opleiding predikant te worden. Deze begaafdheden
bewegen zich op het terrein van kennis, inzicht, wijsheid en bijzondere geschiktheid. Ze zijn singulier,
omdat de ontvangen en ontdekte gaven in die combinatie in uitzonderlijke gevallen en op
overtuigende wijze voorkomen. Ze zijn van groot belang voor de kerk. Het komt maar zelden voor dat
gezegd kan worden ‘dat het tot schade van de kerk zou zijn wanneer de betrokkene ondanks het
gemis van de vereiste opleiding geen predikant zou kunnen worden’.
Dat de kerk toch rekening houdt met de uitzonderlijke ‘route’ van de singuliere gaven betekent dat de
kerk openstaat voor de leiding van de Heilige Geest. De Geest gaat soms andere wegen met iemand
dan de vertrouwde door de kerk uitgestippelde route (zie kerkorde, ordinantie 13, lid 15).
Het gaat hier dus niet om een alternatieve studieroute tot het predikantschap.

Stappen
Wanneer je tot de overtuiging bent gekomen dat er bij jou sprake is van singuliere gaven met het oog
op het predikantschap, zet dan de volgende stappen:

1. Aanvragen
Een aanvraag voor toepassing van ordinantie 13, lid 15 indienen bij het moderamen van de kleine
synode. Dat kan per e-mail: singulieregaven@protestantsekerk.nl . Bij de aanvraag wordt overlegd:
- een verklaring en aanbeveling van de kerkenraad van de gemeente, waarvan zij/hij lid is;
- een aanbeveling van het breed moderamen van de classis waartoe de gemeente behoort;
- een curriculum vitae met een overzicht van gevolgde opleidingen/studies en werkzaamheden;
- een uitgebreide motivatie waarin je duidelijk maakt waarom je in aanmerking wenst te komen
voor toelating tot het colloquium op grond van ordinantie 13-15.
Wanneer de aanvraag volledig is, verzendt het synodesecretariaat deze naar de commissie
Singuliere Gaven. Deze commissie adviseert het moderamen van de kleine synode.

2. Behandeling
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Na bestudering van de documenten door de commissie Singuliere Gaven besluit deze commissie of
de betrokkene wordt uitgenodigd voor een nader gesprek. De betrokkene wordt hiervan op de hoogte
gesteld. Bij een afwijzing wordt dit gemeld aan het moderamen van de kleine synode.

3. Gesprek
a. Wanneer de aanvrager door de commissie Singuliere Gaven wordt uitgenodigd, stelt de
commissie een datum en tijdstip vast voor een gesprek en neemt hierover met de aanvrager contact
op. Het gesprek vindt plaats in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht.
b. Uiterlijk twee weken voor het geplande gesprek wordt door de aanvrager naar de commissie
Singuliere Gaven per e-mail gezonden:
- een beschrijving van een gehouden kerkdienst (met behulp van een aangereikt format), met
een eventuele link naar de dienst.
- een beschrijving van een pastorale casus (met behulp van een aangereikt format).
c. Wanneer de commissie Singuliere Gaven dit wenselijk acht kunnen aanvullende referenties
worden opgevraagd bij door de aanvrager genoemde personen.
d. In het gesprek komen achtereenvolgens aan de orde: de motivatie van de aanvrager om
langs deze weg predikant te willen worden, het curriculum vitae, de kerkdienst en de pastorale casus.

4. Advies
Op basis van het gesprek en de documenten komt de commissie Singuliere Gaven tot een advies
aan het moderamen van de kleine synode. In de overwegingen stelt de commissie zichzelf de
volgende vragen:
a. Is er authentiek roepingsbesef aanwezig en wordt dit ook door anderen in de omgeving van
de aanvrager herkend?
b. Beschikt de aanvrager over een theologisch probleembewustzijn, vergelijkbaar met dat van
een regulier opgeleide, beginnend predikant?
c. Is de aanvrager in staat om op inspirerende wijze het evangelie te verkondigen en beschikt
zij/hij over receptiviteit (empathie), discretie en creativiteit om als predikant te kunnen functioneren?
d. Is de aanvrager geschikt voor het veeleisende ambt van predikant (zie competenties
predikantschap, website Protestantse Theologische Universiteit) en beschikt zij/hij over voldoende
kwaliteiten om een gemeente te dienen als voorganger en pastor?

5. Besluit
Op grond van het advies van de commissie Singuliere Gaven neemt het moderamen van de synode
een besluit. Van dit besluit worden de aanvrager en de commissie Singuliere Gaven op de hoogte
gebracht.


