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LIJST VAN BEGRIPPEN 

die in de kerkorde min of meer een eigen betekenis krijgen, 

met het kerkordeartikel dat die betekenis het meest verheldert 

(bijlage bij de kerkorde, vastgesteld in eerste lezing, november 2021) 

 

aanbeveling    C10 

aansporing    D3 

aanvaardingsbrief   B4 

afgevaardigd    E1 

afzetting    B13 

ambt     B1 

ambtsdrager    B1 

avondmaal    C6 

bedienen    B3 

bekendmaking    F3 

belanghebbend    F1 

belijdend lid    C3 

belijdenis    A2 

bepaalde tijd    B4 

beraadslaging    F1 

beroep     F5 

beroep, hoger    F6 

beroepbaar    B4 

beslissing    F4 

besluit     F1 

bevestiging (ambt)   A2 

bevestiging (huwelijk)   C7 

bevoegd    B1 

bewilliging van de gemeente  F3 

bezwaar    F4 

bijzondere preekbevoegdheid  B8 

bijzondere taak    B7 

buitensluiting    D8 

commissie    E7 

deeltijd     B4 

diaken     B15 

doop     C4 

dooplid     C3 

eenheid (in geloof)   A2 

eenheid (met andere kerken)  E8 

emeritaat    B9 

formulier, liturgisch   C8 

gastlid     C10 

gegrond bezwaar   F3 

geloofsbelijdenis, openbare  C5 

gemeente    C1 

gemeentelid    C3 

geschikt    B16 

goedkeuring    B4 

grond     F6 

herziening    F7 

hoger beroep    F6 

huwelijksbevestiging   C7 
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informeren    D6 

instelling, kerkelijke   E7 

instituering    E4 

instructie    G3 

kerk     A1 

kerkdienst    C1 

kerkelijk recht    G1 

kerkelijk werker   B20 

kerkelijke eenheid   E8 

kerkelijke instelling   E7 

kerkenraad    B2 

kerkorde    A3 

kerkplanting    E4 

kerkverband    E1 

kerkvisitatie    E3 

kiezen     B16 

klachtencommissie   B21 

landelijke regeling   A3 

levensonderhoud   B6 

liturgisch formulier   C8 

losmaking    B12 

medewerking    B4 

moderamen    F6 

non-actief    B11 

ondertekening    A2 

ongeldig verklaren   F5 

ontheffing    B10 

onttrekking    C11 

ontzegging van het avondmaal  D6 

openbare geloofsbelijdenis  C5 

opheffing    E4 

opleiding    B5 

opschorten    F4 

ouderling    B14 

persoonlijk belang   F1 

plaatselijk    A1 

plaatselijke regeling   B2 

predikant    B3 

preekbevoegdheid, bijzondere  B8 

raadpleging    F3 

recht van de kerken   G1 

rechtspersoonlijkheid   G2 

regeling, landelijke   A3 

regeling, plaatselijke   B2 

regio, regionale vergadering  E2 

registratie    C9 

roeping     B1 

roepingsbrief    B4 

samenwerkingsgemeente  E8 

schorsing    B13 

statuut     G1 

stemming    F1 

synode     E5 
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termijn     B12 

terugkeer    D9 

toelating    C5 

toelatend gesprek   B4 

toezicht    D1 

uitspraak    F6 

verantwoorden, zich   F2 

verbindingsformulier   A2 

vernietigen    F6 

vertegenwoordiging   G3 

vervangende voorziening  F5 

verwantschapsrelatie   E8 

visitatoren    E3 

voorlopige voorziening   F5 

voorstel    E6 

voorziening, vervangende  F5 

voorziening, voorlopige   F5 

waarschuwing    D3 

werker, kerkelijk   B20 

zusterkerk    C10 

 


