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10 Procedure vaststelling nieuwe kerkorde
1. Bespreking door de GS en de LV (najaar 2020)
a.
De WTK brengt in de zomer van 2020 de tweede publieksversie uit.
b.
De GS en de LV winnen vooraf advies in bij de deputaten kerkrecht van de GKv en de commissie
kerkrecht en beroepszaken van de NGK.
c.
Tijdens de behandeling zijn ten minste twee leden van de WTK aanwezig om hun voorstel toe te
lichten.
2. Vaststelling van elk van de artikelen
a.
Voor de vaststelling van elk van de artikelen is een eenvoudige meerderheid van stemmen
voldoende, met dien verstande dat deze eenvoudige meerderheid zowel in de GS als in de LV
gevonden wordt.
b.
Amendementen worden op inhoud aanvaard of afgewezen. De WTK verwerkt de aanvaarde
amendementen tot een redactie die consistent is met de kerkorde als geheel en legt deze
vervolgens ter goedkeuring voor aan de GS en de LV.
c.
Wanneer een stemming in GS en LV tot een verschillende uitkomst leidt, beraden de beide
moderamina zich over een passende oplossing.
3. Vastelling van de kerkorde in eerste lezing
a.
Met de besluitvorming over elk van de artikelen is de nieuwe kerkorde in eerste lezing
vastgesteld.
b.
Wanneer voor aanvang van de behandeling in de GS en de LV ten minste twaalf kerken van de
NGK de wens kenbaar hebben gemaakt dat de LV zich zal beperken tot een voorlopig oordeel, of
wanneer een derde deel van de aanwezige NGK-afgevaardigden zich hiervoor ter vergadering
uitspreekt, wordt binnen vier maanden na de vaststelling een voortgezette LV gehouden als
beschreven in art. 38.2 en 38.3 AKS.
c.
De kerkorde in eerste lezing wordt uiterlijk twee maanden na de vaststelling aan alle kerken
toegezonden, zowel NGK als GKv.
d.
De voortgezette LV kan de vaststelling van de kerkorde in eerste lezing bevestigen, afwijzen of er
amendementen op aandragen. Deze amendementen worden ingebracht bij de volgende GS en LV:
zie onder 4 b.
e.
De notulen van de voortgezette LV worden toegezonden aan alle kerken, zowel NGK als GKv.
4. Bespreking van de kerkorde in eerste lezing door classes en regiovergaderingen.
a.
De kerken beraden zich binnen de classes en regiovergaderingen over de kerkorde die in eerste
lezing is vastgesteld. Zij kunnen tot eind 2021 hun commentaar en voorstellen tot wijziging
indienen bij een centraal adres.
b.
Vanuit het centrale adres worden alle reacties in eerste instantie ter beschikking gesteld van de
Regiegroep en de WTK, en begin 2022 gebundeld ter beschikking gesteld van de kerken.
5. Bespreking en vaststelling door de GS en de LV (2022)
a.
De nieuw samengestelde GS en LV beoordelen of de reacties vanuit de classes en
regiovergaderingen moeten leiden tot wijziging.
b.
Ook de eventuele uitkomst van een voortgezette LV als bedoeld onder 2 c wordt hierin
betrokken.
c.
De WTK brengt vooraf advies uit over eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen. Ten minste
twee van de leden van de WTK zijn bij de behandeling aanwezig.
d.
Een voorstel tot wijziging kan alleen worden aanvaard wanneer ten minste drie-vierde van het
aantal stemmen, zowel aan de zijde van de GS als aan de zijde van de LV, zich hiervoor uitspreekt.
e.
Na de behandeling van de voorstellen tot wijziging stellen de GS en de LV de kerkorde in tweede
lezing definitief vast.
f.
De vaststelling geschiedt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, met dien verstande dat
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deze eenvoudige meerderheid zowel in de GS als in de LV gevonden wordt.
6. Eventuele voortgezette LV
a.
Wanneer voor de opening van de LV ten minste twaalf kerken van de NGK de wens kenbaar
hebben gemaakt dat de LV zich zal beperken tot een voorlopig oordeel, of wanneer een derde
deel van de aanwezige NGK-afgevaardigden zich hiervoor ter vergadering uitspreekt, wordt de
kerkorde in tweede lezing voorlopig vastgesteld en wordt binnen vier maanden na de
vaststelling van de kerkorde een voortgezette LV gehouden als beschreven in art. 38.2 en 38.3
AKS.
b.
De kerkorde die in tweede lezing voorlopig is vastgesteld wordt uiterlijk twee maanden na de
vaststelling aan alle kerken toegezonden, zowel GKv als NGK.
c.
De voortgezette LV kan de voorlopige vaststelling van de kerkorde in tweede lezing bevestigen
of afwijzen, maar kan de kerkorde niet amenderen.
d.
De notulen van de voortgezette LV worden toegezonden aan alle kerken, zowel GKv als NGK.
e.
Wanneer de voortgezette LV de voorlopige vaststelling van de kerkorde in tweede lezing
bevestigt, stellen de GS en de LV de kerkorde in tweede lezing definitief vast.
7. Inwerkingtreding
a.
De GS en de LV bepalen bij de definitieve vaststelling van de kerkorde de datum waarop deze in
werking zal treden. (2023)
b.
De GS en de LV worden uiterlijk op de dag voorafgaande aan genoemde datum gesloten.

