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Artikel over “Zesjaarlijkse stemming” 

In het plaatselijke reglement van onze gemeente is de oude wijze van de zesjaarlijkse stemming feitelijk voortgezet, waardoor 

er in het najaar 2015 (net als in 2009) deze stemming opnieuw gehouden gaat worden en wel op D.V. woensdag 4 november 

2015, na afloop van de eredienst op de avond van dankdag. De uitslag van de stemming is dan bepalend voor de wijze van 

het kiezen van ambtsdragers vanaf 1 januari 2016. Met volmacht stemmen is (overeenkomstig het plaatselijke regIement) 

niet mogelijk. In onderstaand artikel van kerkrecht-specialist dr. P. van den Heuvel wordt een en ander verder besproken. 

Enigszins aangepast door de scriba wordt het hieronder weergegeven.  

 

Inleiding 

Eenmaal in de zes jaar wordt in alle gemeenten (en wijkgemeenten) de zogenaamde zesjaarlijkse stemming gehouden. Bij 

deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze in de (wijk)gemeente gedurende de komende zes jaren de 

ouderlingen (inclusief ouderlingen-kerkrentmeester) en diakenen zullen worden verkozen. 

 

Aankondiging en tijdstip 

Voor de vergadering van lidmaten waarin de stemming wordt gehouden, moeten de belijdende leden minstens 8 en 

hoogstens 30 dagen van te voren worden uitgenodigd. De oproep moet zowel in het kerkblad als in de afkondigingen in een 

kerkdienst worden doorgegeven.  

 

Door de gemeente 

Bij de zesjaarlijkse stemming kan de gemeente kiezen tussen drie mogelijkheden om in de komende jaren de ouderlingen en 

diakenen te verkiezen.  Deze drie mogelijkheden zijn:  

* de gemeente houdt de verkiezing aan zichzelf; 

* ze machtigt de kerkenraad om de ambtsdragers te verkiezen; of 

* de tussenweg: de kerkenraad wordt gemachtigd om dubbeltallen op te stellen, waaruit de lidmaten kiezen. 

 

Maar welke mogelijkheid ook wordt gekozen, het principiële uitgangspunt is dat de gemeente zelf haar ambtsdragers 

verkiest! Als bij de zesjaarlijkse stemming een keuze wordt gemaakt tussen de drie kerkordelijke mogelijkheden gaat het 

erom op welke manier de inbreng van de gemeente ter plaatse het beste tot haar recht komt. Het mag er nooit om gaan om 

via de verkiezingsmethode de inbreng van de gemeente in te perken of uit te sluiten!  

 

Het behoort tot de grondprincipes van het rooms-katholieke kerkrecht dat de ambtsdragers van boven af worden 

aangewezen (door de bisschop of de paus). Het behoort tot het presbyteriale kerkrecht dat de ambtsdragers door en uit de 

gemeente zelf worden gekozen. Dat recht van de gemeente mag niet worden ingeperkt vanuit de gedachte dat een 

verantwoord beleid alleen bij de kerkenraad veilig is en dat de gemeente zich daarmee liefst maar zo min mogelijk moet 

bemoeien.  

 

Een stukje kerkgeschiedenis 

In de tijd van de Reformatie is dat recht van de gemeente sterk bepleit. Met name Bucer is daar krachtig voor opgekomen. In 

een discussie over de plaats van de leken onderstreept hij dat zij toch ook deel uitmaken van het lichaam des Heren. 'Hierin 

zijn geen ledematen die op non-actief staan. Zij zijn met dezelfde Geest toegerust als door Wie - en door Hem ook alléén - 

het oordeel van bisschop en clerus over geloofszaken juist en vruchtbaar kan worden' (in: Om de Kerk. Opstellen 

aangeboden aan prof. dr. W. van 't Spijker, blz. 169). Bucer beroept zich dus niet op een democratisch beginsel, maar op de 

Geest die niet alleen in de dragers van de ambten maar evenzeer in de 'godvruchtige leken' werkt. Het gaat bij dit alles om de 

visie op de gemeente, als het Lichaam van Christus.  
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Calvijn 

Calvijn is hem in deze opvatting gevolgd. Bij het woord uit Hand. 14:23 dat Paulus en Barnabas oudsten hebben aangesteld, 

tekent hij aan: 'doen zij dat op eigen gezag? Nee, zij laten de zaak die allen raakt door stemming uitmaken. Bij het aanstellen 

van herders had het volk dus vrijheid van keuze'. De rol van Paulus en Barnabas bestaat in feite in het voorzitten van de 

vergadering om de orde te bewaren en verwarring te voorkomen. Hij verwijst (in Institutie IV-3-15) ook naar andere 

bijbelplaatsen (zoals Lev. 8:6, Num. 20:26, Hand. 1 en 6) en komt met de kerkvader Cyprianus tot de conclusie dat de 

verkiezing van een ambtsdrager 'slechts mag plaats vinden met medeweten van het volk dat er bij behoort te zijn, opdat de 

ordening rechtmatig en wettig zij, daar ze door aller getuigenis onderzocht is'. Dan pas is een roeping naar Gods Woord 

wettig als met instemming en goedkeuring van het volk diegenen gekozen worden die geschikt bevonden zijn. De rol van de 

herders is om de verkiezing te leiden, 'opdat niet door lichtvaardigheid, of door partijschap, of door oproerigheid door de 

menigte wordt gezondigd'. 

Overigens moet gezegd worden dat de betrokkenheid van de gemeente in de praktijk dikwijls minder groot was. In Genève 

berustte de verkiezing van de ouderlingen en diakenen vrijwel helemaal bij de plaatselijke overheid (H.A. Speelman, Calvijn 

en de zelfstandigheid van de kerk, blz. 102). 

 

Verscheidenheid 

Geleidelijk ontstonden er in de calvinistische kerken verschillende methoden van verkiezing:  

* de ambtsdragers werden verkozen door de kerkenraad en ter goedkeuring voorgesteld aan de gemeente die via 

stilzwijgen instemming met de keuze kon betuigen (zo bijv. in Emden 1571); 

* de kerkenraad stelde dubbeltallen waaruit de gemeente de ambtsdragers verkoos (zo bijv. in Straatsburg en Schotland); 

of 

* de gemeente werd opgeroepen schriftelijk namen in te dienen van mensen die men tot het ambt bekwaam achtte; de 

kerkenraad stelde vast wie de meeste stemmen had verkregen en verkoos uit hen in elke vacature een ambtsdrager (zo 

bijv. in de Londense vluchtelingen gemeente, 1554).  

 

De Dordtse kerkorde (1618/1619) laat de beide eerste mogelijkheden open: de kerkenraad verkiest zelf de ambtsdragers of 

stelt dubbeltallen voor aan de gemeente. De oorspronkelijke opvatting dat de gemeente zelf haar ambtsdragers verkiest, 

klinkt nog altijd door in het klassieke bevestigingsformulier (van 1586). Daar moet immers antwoord worden gegeven op de 

vraag 'of gij in uw hart overtuigd zijt, dat gij wettig door Gods gemeente, en mitsdien door God Zelf tot deze heilige dienst 

geroepen zijt'.  

 

Drie mogelijkheden 

De gemeente kan in november een keuze maken uit drie mogelijkheden om in de komende zes jaar de ambtsdragers te 

verkiezen. Het zijn de belijdende leden van de gemeente die daarover een beslissing nemen.  

 

1. Verkiezing door de lidmaten  

De eerste mogelijkheid is dat de lidmaten de bevoegdheid tot verkiezing van de ouderlingen en diakenen aan zichzelf 

voorbehouden. Het is niet toevallig dat deze mogelijkheid als eerste wordt genoemd. Deze mogelijkheid blijft het dichtst bij het 

principiële uitgangspunt dat de verkiezing van haar ambtsdragers een zaak is van de gemeente zelf.  

Bij deze vorm is de inbreng van de gemeente het grootst. De lidmaten dragen namen aan voor de verkiezingslijst. Als een 

naam door tien lidmaten is ingediend of ondersteund moet deze naam op de verkiezingslijst worden geplaatst. Op de avond 

van de verkiezing wordt door de lidmaten uit de namen die op de verkiezingslijst staan, een keuze gemaakt. 

Heeft de kerkenraad dan geen enkele invloed? Ja zeker. Om te beginnen is de kerkenraad bevoegd om ook zelf namen aan 

de verkiezingslijst toe te voegen (niet om door tien of meer lidmaten ingediende namen weg te laten!). En vervolgens kan de 

kerkenraad de verkiezingslijst in volgorde van voorkeur publiceren, zodat de kerkenraad de mogelijkheid heeft om daarmee 

de gemeente een advies te geven. 
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Als er één naam is ingediend, kan de kerkenraad òf deze persoon direct verkozen verklaren òf zelf een tweede naam 

toevoegen zodat de lidmaten uit deze beide namen kunnen kiezen. Als er niemand is ingediend kan de kerkenraad zelf in de 

vacature voorzien. 

 

2. Verkiezing via dubbeltallen   

De tweede mogelijkheid wordt door de kerkorde genoemd 'verkiezing op voordracht van de kerkenraad'. Ook bij deze 

methode wordt aan de gemeente gevraagd namen van geschikte kandidaten in te dienen (dat moet bij alle drie methoden 

gevraagd worden!). Maar deze keer worden de ingediende personen niet automatisch op de lijst geplaatst. Nu moet de 

kerkenraad, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen, voor elke vacature een dubbeltal opmaken. Het verdient 

aanbeveling daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de ingediende namen, maar de kerkenraad is daartoe niet 

verplicht. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de kerkenraad van mening is dat een voorgedragen persoon beter niet tot 

ambtsdrager verkozen kan worden. Soms is dat op grond van informatie die vertrouwelijk moet blijven. Dan kan de 

kerkenraad een andere naam op het dubbeltal plaatsen en die eerste naam ter zijde leggen.  

De kerkenraad moet van deze bevoegdheid natuurlijk geen misbruik maken en mag deze regel niet gebruiken om 

machtspolitiek te bedrijven. De inbreng van de gemeente dient altijd maximaal serieus genomen te worden. Maar aan de 

kerkenraad wordt hier wel een eigen verantwoordelijkheid in het geheel gegeven. 

De gemeente moet in dit geval kiezen uit de haar voorgelegde dubbeltallen. Ook hier geldt weer: als er één naam is 

ingediend, kan de kerkenraad deze direct verkozen verklaren òf (als de kerkenraad dat niet wijs acht) toch een dubbeltal 

opstellen zodat de lidmaten daaruit moeten kiezen. Als er niemand is ingediend kan ook nu de kerkenraad zelf in de vacature 

voorzien. 

 

3. Verkiezing door de kerkenraad  

De mogelijkheid van verkiezing door de kerkenraad wordt bewust als laatste genoemd omdat we hiermee rijkelijk ver 

verwijderd zijn van het uitgangspunt dat de gemeente zelf haar ambtsdragers verkiest. De gemeente komt er vrijwel niet aan 

te pas, wordt alleen nog gevraagd om namen in te dienen.  

De procedure is eenvoudig: de kerkenraad neemt er kennis van wie door de gemeente is voorgedragen en verkiest 

vervolgens zelf de ambtsdragers. Uiteraard zal de kerkenraad daarbij de ingediende namen ernstig overwegen, maar hij kan 

ook andere niet-genoemde personen verkiezen.  

Deze verkiezingsmethode was in het ontwerp van de kerkorde van 1951 niet opgenomen en werd aanvankelijk in 

meerderheid door de synode afgewezen. De commissie kerkorde heeft 'elke mogelijkheid van coöptatie door de kerkenraad 

willen uitsluiten'. Met coöptatie wordt bedoeld dat een college zichzelf aanvult, dus zonder invloed van buitenaf. Uiteindelijk is 

de 'verkiezing door de kerkenraad' toch opgenomen omdat men in de synode ook wel de schaduwzijden zag van een verkie-

zing waaraan honderden mensen zouden deelnemen. Kan men met zovelen nog werkelijk overleggen? Zal dat niet 

partijvorming in de hand werken? 'Een massale stemming roept ongetwijfeld boze geesten op', zo werd gesteld. Als de 

beslissing berust bij een kleiner gezelschap kunnen de hartstochten van een verkiezingsstrijd beter worden vermeden.  

Uiteindelijk is ook deze derde methode opgenomen, niet als 'verkapte coöptatie' (zo werd nadrukkelijk uitgesproken), maar 

als mogelijkheid dat de gemeente voor de komende periode haar vertrouwen aan de kerkenraad geeft. De kerkenraad heeft 

daarbij wel degelijk rekening te houden met de gemeente. Deze methode kan slechts functioneren als de kerkenraad geen 

misbruik maakt van het geschonken vertrouwen. 'Van de kerkenraden moet geen dictatuur, maar wel leiding uitgaan', aldus 

de toenmalige scriba.  

Deze wijze van verkiezen treft men nogal eens aan in grotere gemeenten waar men elkaar onvoldoende kent en waar men 

via deze methode beter aan de verscheidenheid in de gemeente recht kan doen. Deze verkiezingsmethode mag uiteraard 

niet gebruikt worden om de invloed van de gemeente zoveel mogelijk buiten te sluiten. 
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Echter 

Echter de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is per 1 januari 2013 ingrijpend veranderd. Ook op het punt van de 

verkiezing van ouderlingen en diakenen is een en ander gewijzigd. Het verlengen van de maximale ambtstermijn van 8 naar 

12 jaar heeft toen veel publiciteit gehaald. 

In artikel 6 van ordinantie 3 aan uit de nieuwe kerkorde gaat het over de verkiezing. In ordinantie 3.6.4 letter c staat: 

“Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon worden ingediend 

door stemgerechtigde leden van de gemeente, kan de verkiezing door de kerkenraad geschieden.” 

 

Als bij plaatselijke regeling (wat in feite een nadere uitwerking is van de kerkorde) is gekozen voor de systematiek van 

dubbeltallen, dan geeft letter c "extra ruimte". Uit de "wetsgeschiedenis"/de totstandkoming van de nieuwe kerkorde valt af te 

lezen, dat letter c met name in de kerkorde is opgenomen om de kleine gemeenten wat meer ruimte te geven. Vaak werd en 

wordt het systeem van dubbeltallen als beklemmend ervaren. Bij dubbeltallen moeten er altijd 2 keer zo veel kandidaten 

worden gekozen, waardoor de "vijver om uit te vissen" steeds beperkter wordt. Een argument wat hier zeker een rol heeft 

gespeeld is het beschadigen van mensen. Het heeft de opstellers van de kerkorde (na uiteraard raadplegingen en de 

mogelijkheid tot considereren uit het "veld") wenselijk geacht om letter c extra op te nemen. 

 

Voor de duidelijkheid: letter c valt onder artikel 4, daar mee wordt bedoeld dat letter c geldt in die situaties waarin verkiezing 

door dubbeltallen plaatsvindt. De (alom gerespecteerde) kerkorde-specialist van de PKN, dr. P. van den Heuvel heeft deze 

zienswijze trouwens bevestigd. Mag ik in dit kader verwijzen naar zijn boek (onder zijn redactie) "Toelichting op de kerkorde". 

 

De zesjaarlijkse stemming 

Bij de zesjaarlijkse stemming zelf vinden twee stemmingen plaats. Eerst is er de stemming over de vraag: 

* houden de lidmaten de bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen geheel aan zichzelf, of 

* krijgt de kerkenraad een (gehele of gedeeltelijke) machtiging? 

 

Als voor het eerste is gekozen hoeft er verder niet gestemd te worden en worden de ambtsdragers de komende tijd verkozen 

via de bepalingen in de kerkorde. 

 

Wanneer voor gehele of gedeelte machtiging is gekozen is, moet in dezelfde vergadering van lidmaten een tweede stemming 

worden gehouden. Nu wordt de vraag gesteld: 

* wordt de verkiezing van ouderlingen en diakenen geheel aan de kerkenraad opgedragen, of 

* krijgt de kerkenraad alleen recht van voordracht (via dubbeltallen). 

 

Het is kerkordelijk niet juist om de lidmaten direct bij de eerste stemming drie mogelijkheden voor te leggen, om één van de 

drie te kiezen. Het is wel mogelijk om de beide stemmingen op één formulier te laten afdrukken.  

 

Tenslotte: alle belijdende leden van de (wijk)gemeente hebben stemrecht. Er is voor deze vergadering geen quorum nodig. 

De uitslag telt dus ook als minder dan de helft van de lidmaten aanwezig is.  


