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1.
1.1

tekst
De tekst van het verbindingsformulier luidt als volgt:
“Bij de verkondiging en het kerkelijk onderwijs beloof ik mij te houden aan de leer van de Bijbel.
Daarbij zal ik mijn spreken steeds toetsen aan het belijden van de kerk zoals dat beschreven is in
haar belijdenisgeschriften.
Wanneer een daartoe bevoegde kerkelijke vergadering mij vraagt om me over mijn opvattingen te
verantwoorden, ben ik daartoe altijd bereid. Ik beloof me te gedragen naar het oordeel van de
kerkelijke vergadering, ook wanneer ik daartegen beroep instel.
Zo wil ik mij laten leiden door de Geest van God en de gemeente voorgaan in de gehoorzaamheid
aan het evangelie van Christus”.

2.
2.1

ondertekening
Wie bevoegdheid ontvangt om in de kerken het Woord van God te verkondigen, tekent dit formulier
voordat hij zijn bevoegdheid gaat uitoefenen.
De eerste ondertekening vindt plaats in de regionale vergadering die betrokkene preekbevoegdheid
geeft.
De ondertekening wordt herhaald in elke kerk of regionale vergadering die naderhand het toezicht
krijgt op de ambtsdienst of de preekbevoegdheid van betrokkene.

2.2
2.3

3.
3.1

voorbehoud
De trouw aan het kerkelijk belijden geldt niet ten aanzien van de passage die de generale synode
van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Utrecht in 1905 verwijderde uit artikel 36 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis: “... om te weyren ende uyt te royen alle afgoderie ende valschen
godsdienst, om het rijcke des Antichrists te gronde te werpen ...”.

Toelichting
1.1

De vermelde tekst is vastgesteld door de GS en LV, in een gezamenlijke vergadering najaar 2021.

2.2

Een afzonderlijk formulier voor speciale categorieën is niet nodig. Art. A2.5 KO verbindt de
ondertekening aan de bevoegdheid om te preken; ondertekening hoort daarom bij de aanvang van die
bevoegdheid.

2.3

De herhaling van de ondertekening is niet omdat de eerdere ondertekening haar geldigheid heeft
verloren bij de overgang naar een nieuwe standplaats of dergelijke. De reden is wel dat de
ondertekenaar zijn trouw aan de belijdenis bevestigt tegenover de partij die vanaf heden het toezicht
moet uitvoeren: zij kan hem aanspreken op zijn ondertekening, die vanaf heden ook bij haar in het
archief ligt.

3.1

In art. A2.3 KO wordt zonder meer de Nederlandse Geloofsbelijdenis genoemd. Daar bestaan echter
verschillende versies van. Het verschil zit met name vast op de hier geciteerde passage uit art. 36 NGB.
De CGK hebben die passage steeds gehandhaafd; de GKv en NGK volgen de verkorte tekst. Dat verschil
moet ergens worden benoemd; deze regeling lijkt ons daarvoor de juiste plaats.
De bedoelde passage is geciteerd uit de authentieke tekst, zoals bezorgd door J.N. Bakhuizen van den
Brink.

