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Geachte leden en adviseurs van de generale synode, 
 
Voor u ligt een fors boekwerk als basis voor besluitvorming in de generale synode van 22 september 
2017. Het heeft betrekking op het eerste deel van de kerkordelijke voorstellen Kerk 2025, waarover 
de generale synode op 18 november 2016 in eerste lezing besloten heeft. Tijdens de komende 
synodevergadering wordt van de generale synode gevraagd om te besluiten over de voorgestelde 
teksten die u helemaal voorin het voorliggende boekwerk  vindt, pagina 1 tot en met 17. Deze 
kerkordeteksten liggen in tweede lezing voor. Dat wil zeggen dat ze tijdens deze vergadering definitief 
vastgesteld worden.  
 
Kerk 2025: toekomen aan de kern van kerk-zijn 
Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om in de verschillende gestalten van 
ons kerk-zijn (meer) toe te komen aan de  kern van kerk-zijn. Sinds 2014 is de generale synode een 
weg gegaan waarop zij uitgesproken heeft dat een herziene inrichting van de Protestantse Kerk in 
Nederland nodig is om ruimte te maken voor dit geestelijk proces. Het eerste deel van de 
kerkordelijke voorstellen heeft betrekking op de classes en op kerkelijke presentie. Het moderamen 
realiseert zich dat het pakket kerkordelijke voorstellen zoals dat op deze synodevergadering op tafel 
ligt een zeer wezenlijk onderdeel van Kerk 2025 is.  
 
Vaststellen in tweede lezing 
Nadat de synode zich op 18 november 2016 uitsprak over het eerste deel van de kerkordelijke 
voorstellen Kerk 2025, zijn de in eerste lezing vastgestelde teksten ter consideratie  voorgelegd aan 
de huidige classicale vergaderingen. Een uitgebreid overzicht van de consideraties treft u ook aan in 
het boekwerk dat voor u ligt. Op basis van de consideraties kunnen in tweede lezing wijzigingen 
aangebracht worden in de in eerste lezing vastgestelde teksten. Na de tweede lezing zijn de 
vastgestelde teksten geldige kerkordeteksten. 
 
Het generale college voor de kerkorde heeft de consideraties grondig doordacht, heeft daarbij ook het 
moderamen en enkele specifieke deskundigen gehoord, en is op grond van dit alles tot een voorstel 
voor tweede lezing gekomen. 
 
Eén onderwerp acht het moderamen nog niet rijp voor besluitvorming en trekt het moderamen dan 
ook terug uit de bespreking: over de huisgemeenten wil het moderamen nadere bezinning voordat de 



generale synode gevraagd wordt zich hierover in tweede lezing uit te spreken. Het moderamen zegt 
toe hierop uiterlijk in april 2018 terug te komen. 
 
In het voorliggende boekwerk vindt u, direct na de pagina’s met het tekstvoorstel tweede lezing, een 
toelichting op het voorstel voor de tweede lezing (pag. 1-30). Deze toelichting is thematisch ingedeeld 
en geeft inzicht in de overwegingen die geleid hebben tot het voorstel voor tweede lezing. 
 
Wijze van bespreken 
De bespreking zal ingeleid worden door de scriba en door een vertegenwoordiger van het Generale 
College voor de Kerkorde, waarna de voorzitters van de Bijzondere Commissie van Rapport Kerk 
2025 en van de  Generale Raad van Advies gevraagd worden op het geheel te reageren. 
 
Daarna zullen we bespreking in delen voeren. Voor de bespreking hanteren we de thematische 
indeling vanuit de toelichting (deel 2 van het boekwerk). De stemming zal plaatsvinden aan de hand 
van de voorgestelde teksten (deel 1 van het boekwerk). Iedere deelsessie zal geopend worden met 
een bezinnende bespreking. Tijdens deze bespreking wordt aan u gevraagd uw voorgenomen 
tegenvoorstellen, amendementen en moties in te brengen en toe te lichten. De deelsessies zullen 
steeds afgesloten worden met besluitvorming over de aan de orde zijnde kerkordeteksten. 
 
De thematische indeling komt er als volgt uit te zien:  
 
1) Bespreking van Voorstel voor de tweede lezing algemeen, 'de classicale vergadering' en 'de 
classispredikant' -  deel 1, 2 en 3 toelichting  
 Besluitvorming over voorstel voor de tweede lezing ‘Kerkorde’; Ordinantie 3 en Ordinantie 4.  
 
2) Bespreking van ‘visitatie’- deel 4 toelichting  
 Besluitvorming over  Ordinantie 10 
 
3) Bespreking van ‘kerkelijke presentie’ (m.u.v. huisgemeenten) - deel 5 toelichting (m.u.v. 5.3) 

Besluitvorming over Ordinantie 2 (m.u.v. ordinantie 2.13a.10-13) 
 
4) Bespreking van ‘overgangsbepalingen’ -  deel 6 toelichting  

Besluitvorming over Overgangsbepalingen 
 
Tot slot 
Het moderamen ziet uit naar een goede bespreking en vertrouwt erop dat met aanpassing van de 
kerkorde het proces van geestelijke vernieuwing gediend zal zijn.  
 
Namens het moderamen wens ik u een goede voorbereiding van de synodevergadering toe. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Dr. R. de Reuver, Scriba Protestantse Kerk in Nederland 
 


