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Forward with basics
Enkele recente kerkelijke ontwikkelingen in het licht van de synode van 
Emden 1571

Klaas-Willem de Jong, Woerden 
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Abstract
This article discusses some recent developments in the Protestant Church 
in the Netherlands in the light of the decisions of the Synod of Emden (1571), 
in particular Article 1 of its Acta.

Keywords: Church Polity, Synod of Emden 1571; NRC Church Order 1951; 
Protestant Church in the Netherlands

Inleiding

Wie de ontwikkelingen in de Protestantse Kerk in Nederland in de afgelo-
pen jaren in ogenschouw neemt, kan zich niet aan de indruk onttrekken 
dat de invloed van het bovenplaatselijke vergroot is. Zo moet het Breed 
Moderamen van de Classicale Vergadering bij het geven van toestemming 
voor beroepingswerk nagaan of bij een deeltijdpercentage een gemeente in 
voldoende mate gezocht heeft naar samenwerking met andere gemeenten. 
Een classispredikant kan in spoedeisende gevallen voorlopige besluiten 
nemen. Het aantal bevoegdheden om van hogerhand in te grijpen in het 
plaatselijke f inancieel beheer is vergroot. Tegenover dit alles staat dat met 
name waar het kerkordelijke kaders betreft gemeenten meer speelruimte 
hebben gekregen, bijvoorbeeld waar het gaat om de indeling in wijkgemeen-
ten en vermogensrechtelijke aangelegenheden. Er is meer te noemen, maar 
dat maakt de toenemende invloed van bovenaf niet ongedaan.

In het denken over de ambten zijn vergelijkbare tendensen waar te nemen. 
Enerzijds onderstreept en versterkt het recente synoderapport Geroepen en 
gezonden het verschil tussen het zogenoemde geordineerde ambt van dienaar 
des Woords en de overige ambten van ouderling en diaken. Dat gebeurt zelfs 
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letterlijk in de uitvergrote zin: ‘Er zit een gezagselement in het geordineerde 
ambt’.1 De Generale Synode heeft de inhoudelijke overwegingen van het 
rapport unaniem aangemerkt als ‘uitgangspunt voor haar beleid en verdere 
ontwikkeling’.2 Anderzijds wordt in het rapport Lichter verkend voorgesteld 
in kleine gemeenten de mogelijkheid te openen ook gemeenteleden als lid 
van de kerkenraad mee te laten besluiten.3 Ik suggereer nu een tegenstel-
ling, maar beide ontwikkelingen kunnen ook in elkaars verlengde gezien 
worden. Gechargeerd gezegd: aan de ene kant zijn er de dragers van het 
geordineerde ambt, aan de andere kant die van de overige ambten en de 
niet-ambtsdragers.4

Het is in 2021 450 jaar geleden dat van 4 tot en met 13 oktober de synode 
van Emden bijeenkwam. De besluiten van deze synode vormen de basis 
voor de gereformeerde kerkinrichting in ons land, in het bijzonder waar 
het de onderlinge verhoudingen betreft, zowel wat betreft plaatselijke 
kerken als ambtsdragers. Het is daarom een goed moment enkele recente 
ontwikkelingen op deze terreinen te leggen naast de Emdense besluiten, 
hun voor- en receptiegeschiedenis. Mijn voorganger met de leeropdracht 
kerkrecht aan de PThU, Leo Koffeman, deed dat in het vorige nummer van 
Kerk en Theologie voor wat betreft het geordineerde ambt. Ik kies in dit 
artikel een wat bredere insteek, leg op onderdelen andere accenten en kom 
wat betreft het geordineerde ambt tot andere gevolgtrekkingen.

De Emdense teksten en hun voorgeschiedenis

Het eerste artikel in de Acta van de synode van Emden (1571) is het bekendste 
en is een sjibbolet geworden voor degenen die voor de plaatselijke kerk in 
hoge mate een zelfstandige positie bepleiten. Ik citeer daarvan de hoofdzin: 
‘Gheen Kercke, gheen Dienaer des Woorts, gheen Ouderlinck, noch Diaken 

1 Geroepen en gezonden: Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland (LWK 21-04), 
Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland, 21 december 2020, 19.
2 ‘Genomen besluiten tijdens de vergadering van de Generale Synode op 12 juni 2021’, 3. De 
formuleringen zijn voorzichtig. De synode besluit de ‘ambtsvisie, verwoord in het rapport’ te 
aanvaarden, maar brengt vervolgens diversie beperkingen aan: ‘met name in Hoofdstuk II par. 
5 t/m 10’, ‘met name in de zin […]’. De term ‘geordineerd ambt’ staat wel in de overwegingen, 
maar niet in het besluit.
3 Lichter ingevuld: Synoderapportage met voorstellen en aanbevelingen, Utrecht: Protestantse 
Kerk in Nederland, januari 2021, 16, 19. Vgl. ook Geroepen, m.n. 16.
4 Ik zie deze observatie bevestigd in: Gerben Roest, ‘Geroepen en gezonden’, in: Woord & 
Dienst 70/9 (2021), 12-13, m.n. 13 (onder ‘Ordinatie’).
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sal d’een over d’ander heerschappie voeren’.5 Wat minder vaak aangehaald, 
maar in het klassieke gereformeerde kerkrecht minstens even belangrijk, 
is het laatste artikel:

Deze Articulen de Wettelijcke ende behoorlijcke ordre der Kercken betref-
fende, zijn alsoo met ghemeyn accoort ghestelt, datse, soo de nutticheydt 
der Kercken vereyschet, verandert, vermeerdert ende vermindert moghen 
ende behooren te worden. Nochtans sal ‘t gheen besondere Kercke vry staen 
sulcx te doen: maer alle Kercken sullen arbeyden dese te onderhouden, tot 
dat in een Synodale vergaderinghe anders besloten wort.6

Beide artikelen worden tezamen beschouwd als de basis voor het 
presbyteriaal-synodale stelsel dat ook de Protestantse Kerk in Nederland 
kenmerkt. Artikel 1 wordt dan gezien als anti-hiërarchisch, artikel 53 als 
anti-independetistisch.7 Artikel 53 bespreek ik verder alleen voor zover 
relevant voor een goed begrip van artikel 1.

De aangehaalde artikelen zijn allerminst nieuw. De eerste synode van de 
Franse Gereformeerde Kerk in Parijs (1559) kende ze ook. Toch zijn er twee 
belangrijke verschillen. In Parijs ging het in artikel 1 uitsluitend over het 
heersen van de ene over de andere (plaatselijke) kerk.8 Eenzelfde bepaling 
over predikanten was er wel, maar dan in de geloofsbelijdenis die deze 
synode enkele dagen eerder vaststelde. De passage is uiteindelijk terecht 
gekomen in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, een van de gereformeerde 
belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk. De ratio achter alle bepa-
lingen die zich in deze jaren verzetten tegen een bijzondere positie voor een 
kerk of een bepaalde ambtsdrager is de overtuiging dat Christus regeert. 

5 Zo de veel gebruikte F.L. Rutgers (ed.), Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende 
eeuw (Werken der Marnix-Vereeniging I-4), ’s-Gravenhage: Nijhoff 1899, 55v. Ik gebruik in dit 
artikel vooral de meer recente wetenschappelijke bronnenuitgave: J.F.G. Goeters (ed.), Die 
Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4.-13. Oktober 1571: Im lateinischen 
Grundtext mitsamt den alten niederländischen, französischen und deutschen Übersetzungen, 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1971. Voor dit citaat: 14.
6 Rutgers, Acta, 87. Vgl. Goeters, Die Akten, 54.
7 J. Plomp, ‘De kerkorde van Emden’, in: D. Nauta, J.P. van Dooren en O.J. de Jong (red.), De 
synode van Emden oktober 1571: Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige 
herdenking, Kampen: Kok 1971, 88-121, 94.
8 Er zijn geen directe bronnen voor de tekst van deze kerkorde beschikbaar. Voor een re-
constructie, zie B. Roussel, ‘La Discipline des Églises réformées de France en 1559: un royaume 
sans clergé?’, in: M. Magdelaine, M.-C. Pitassi, R. Whelan en A. McKenna (ed.), De l’Humanisme 
aux Lumières, Bayle et le protestantsime: Mélanges en l’honneur d’Elisabeth Labrousse, Parijs: 
Universitas 1996, 169-191, m.n. 186-191. Vgl. ook Plomp, ‘De kerkorde’, 108 – nt 39. Artikel 1 luidt 
bij Roussel: ‘Nulle Eglise ne pourra pretendre primauté ni domination sur l’autre.’
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Al snel na Parijs wijzigen de Franse kerken artikel 1 van hun kerkorde.9 Het 
verbod richt zich dan ook op predikanten, zij het binnen eenzelfde kerkelijke 
gemeente.10 Verder gaat het artikel zich tevens uitstrekken tot ouderlingen 
en diakenen. Zo aangepast komt de tekst via een synode in de Zuidelijke 
Nederlanden, die van Antwerpen (1564), in Emden terecht.11 Emden schrapt 
alleen de beperking dat het om predikanten van eenzelfde gemeente zou 
gaan. Daarmee voegt ze zich naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis.12

Het tweede verschil is te vinden in het slotartikel. In Parijs bestaat dat 
in feite uit twee artikelen. Het eerste van de twee begint met een echo 
van artikel 1: ‘Nulle Eglise ne pourra […]’.13 Geen (plaatselijke) kerk zal in 
algemene zin iets doen dat verstrekkend is of dat andere kerken schaadt, 
zonder het advies van de provinciale synode. Het daaropvolgende laatste 
artikel van de Parijse kerkorde, is een aanscherping hiervan die uitsluitend 
betrekking heeft op de kerkorde als zodanig.14 Daarvoor ligt de lat hoger. 
De kerkorde is met gezamenlijke instemming vastgesteld en mag alleen 
gewijzigd worden met instemming van een (generale) synode. Emden schrapt 
net als Antwerpen het voorlaatste artikel, maar Emden voegt aan het laatste 
artikel de aansporing toe dat kerken ‘sullen arbeyden’ de bepalingen te 
onderhouden.15 Dat betreft dan strikt genomen alleen de Acta, niet de bijlagen 
met specif ieke vragen en regelgeving voor de meerdere vergaderingen. Door 
dit creëren van enige ruimte om van de kerkorde af te wijken zet de synode 
het gezamenlijke van het kerkzijn enigszins onder druk en versterkt ze de 
positie van de plaatselijke kerk. Tegen deze achtergrond valt te twisten over 
de vraag of artikel 53 als expliciet anti-independentistisch moet worden 

9 B. Roussel, ‘Pour un novel “Aymon”: Les premiers Synodes nationaux des Églises réformées 
en France (1559–1567)’, in: Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Francais 139 
(1993), 545-595, m.n. 567v.; B. Roussel, ‘Les Disciplines Ecclésiastiques et la première culture 
des réformés, 1559–1572’, in: I. Zinguer en M. Yardeni (eds.), Les deux réformes chréstiennes. 
Propagation et diffusion, Leiden: Brill 2004, 77-110, m.n. 84-88. Vgl. ook K.W. de Jong, ‘Een verken-
nend onderzoek naar de receptie van een anti-hiërarchisch beginsel in Nederlandse kerkorden 
van het gereformeerde type’, in: In die Schriflig 52/2 (2018) (https://doi.org/10.4102/ids.v52i2.2350), 
3.
10 Vgl. de Franse Geloofsbelijdenis, art. 31 (J.N. Bakhuizen van den Brink (ed.), De Nederlandsche 
Belijdenisgeschriften: Vergelijkende teksten, Amsterdam: Holland 1940, 120).
11 Voor de tekst: Livre synodal contenant les articles résolus dans les synodes des églises wallonnes 
des Pays-Bas I, ’s-Gravenhage: Nijhoff 1896, 6-10.
12 Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, 121.
13 Roussel, ‘La Discipline’, 191 (art. 37).
14 Roussel, ‘La Discipline’, 191 (art. 38).
15 In Antwerpen volgden weliswaar nog twee artikelen, maar die zijn qua oorsprong betwist, 
vgl. F.R.J. Knetsch, ‘Een vroege kerkorde in de Nederlanden’, in: De historie herzien: Vijfde bundel 
‘Historische avonden’ […], 75-96, Hilversum: Verloren 1991, 93v.
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opgevat. Daar komt bij: het eenzijdig breken van gemaakte afspraken kan 
ook een vorm van heersen over de ander zijn en daarmee ingaan tegen het 
in artikel 1 opgetekende beginsel.

Alvorens in te gaan op de Emdense teksten als zodanig, wil ik nog kort 
stilstaan bij de situatie waarin de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden 
verkeerde.16 Het is niet toevallig dat Emden de plaats van samenkomst was. 
De Nederlanden hadden in 1571 nog te maken met stevige repressie, al zou al 
vrij snel, in juli 1572, de eerste vrije Statenvergadering voor althans een deel 
van het land ruimte bieden voor gereformeerde kerken. Het waren dan ook 
Nederlandse migrantengemeenten die het initiatief hadden genomen tot 
de Emdense synode en er ook in ruime mate vertegenwoordigd waren. Het 
Parijse model met een grote bewegingsruimte voor de plaatselijke kerk paste 
uitstekend bij deze diasporasituatie.17 De afwezigheid van de overheid in de 
Emdense documenten sluit hierbij aan: de besluiten moesten in verschillende 
politieke contexten kunnen worden toegepast.18 Verder moet bedacht worden 
dat de kerkelijke organisatie in de Nederlanden nog nauwelijks ontwikkeld 
was en dat er nog maar beperkt ervaring was opgedaan met het systeem van 
meerdere vergaderingen. Latere synodes werkten uit waarvoor in Emden 
de basis was gelegd.

De artikelen 1 en 53 uit de Emdense Acta zijn het meest gebruikt in de 
redactie die ik aan het begin van deze bijdrage citeerde.19 Daar ligt een 
Latijns origineel aan ten grondslag dat verloren is gegaan; slechts een kopie 
daarvan is beschikbaar. Anders dan op het eerste oog in de Nederlandse 
vertaling lijkt, beperkt het verbod tot heerschappij voeren zich in de originele 
tekst tot de dragers van eenzelfde ambt. Ook de vertaling ‘heerschappie […] 
voeren’ verdient nadere aandacht. In het Latijn staat daar: ‘primatum seu 

16 Vgl. K.W. de Jong, ‘Inleiding’, in: K.W. de Jong en C. van den Broeke (red.), Vast en vluchtig: 
Kerkrecht in de traditie van Emden 1571, Kampen: Summum 2021, 7-24.
17 Vgl. ook de Wezelse artikelen (1568) die eveneens sterk de nadruk leggen op de plaatselijke 
gemeente; zie het nog te verschijnen artikel K.W. de Jong, ‘The Ideal Versus the Reality: The 
Influence of the Wesel Articles on the Reception of the Dordt Church Order in the Doleantie 
Movement’, in: H. van den Belt, K.W. de Jong en W. van Vlastuin (red.), A Landmark in Turbulent 
Times: The Meaning and Relevance of the Synod of Dordt (1618-1619), Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht. Voor de problematiek rond de Wezelse artikelen, zie Jesse Spohnholz, The Convent of 
Wesel: The Event That Never Was and the Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University 
Press 2017.
18 Vgl. Peter Gorter, Gereformeerde migranten: De religieuze identiteit van Nederlandse gere-
formeerde migrantengemeenten in de rijkssteden Frankfurt am Main, Aken en Keulen (1555-1600), 
Hilversum: Verloren 2021.
19 Vgl. bijvoorbeeld de weergave in De Kercken-ordeninghen Der Ghereformeerder Nederlandt-
scher kercken […], Delft: Jan Andriessz, 1612.
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dominationem obtinebit’. De Latijnse tekst volgt daarmee in de zelfstandige 
naamwoorden die van Parijs: ‘pretendre primauté ni domination’.20 Andere 
vertalingen van de Emdense Acta kiezen hier eveneens voor: ‘pretendre 
domination ou preeminence’ en ‘vorschub noch herschungh […] haben’.21 De 
beide Franse woorden van Parijs, het Latijn van Emden en de anderstalige 
equivalenten met twee zelfstandige naamwoorden, verwoorden twee ac-
centen. In primatus gaat het om de (hoogste) positie, in dominatio om 
wat er uit het gebruik van die positie voortvloeit. In het ene bijbehorende 
werkwoord klinkt in de meeste gevallen vooral het eerste accent door, 
dat van het innemen van de hoogste positie: obtineo, haben, hebben, in 
mindere mate pretendre. In de wijze van uitdrukken klinkt de achterlig-
gende gedachte door: Christus heeft het primaat, Hij is het Hoofd van de 
kerk. In de gangbaar geworden Nederlandse weergave is dat verdwenen. 
Van de twee substantieven blijft er een over. Het accent ligt in zowel het 
zelfstandige naamwoord als het werkwoord voluit op wat eruit het innemen 
van de hoogste positie voortvloeit: ‘heerschappie […] voeren’.22 Een dergelijk 
handelen impliceert natuurlijk het hebben van een bepaalde positie, in 
andere Nederlandse vertalingen weergegeven met ‘overheid’, maar dat 
raakt in de meest gebruikte vertaling de facto op de achtergrond.23 In latere 
synoden zal het verbod nog wat steviger worden aangezet door ‘eenighe’ 
aan ‘heerschappie’ vooraf te laten gaan.

Ik heb in het voorgaande alleen de hoofdzin van het Emdense artikel 1 
geciteerd. Er volgt echter nog een bijzin: ‘maar een yeghelijck sal hen voor 
alle suspicien, ende aenlockinge om te heerschappen wachten’.24 Dat is een 
toevoegsel van de Emdense synode zelf. Ze versterkt hiermee de afkeer 
van verticale verhoudingen in de eerder genoemde relaties (kerk-kerk, 
enzovoort).25

Artikel 1 krijgt een uitwerking in de rest van de Emdense Acta en de 
daaraan toegevoegde bijlagen. De dragers van alle drie de ambten komen 
bijvoorbeeld wekelijks samen in ‘tsamencoomsten ofte consistorien’, de 

20 Zie voor de tekst van het gehele artikel nt 8. Deze woorden zijn in Antwerpen (1564) identiek. 
Vgl. voor varianten Roussel, ‘La discipline’, 186v – nt 73.
21 Goeters, Die Akten, 15. Op vergelijkbare wijze vroege Nederlandse teksten uit Keulen en 
Goch: resp. Goeters, Die Akten, 107 (vgl. 96v) en 130 (vgl. 97).
22 Vgl. Woordenboek der Nederlandsche Taal (https://gtb.inl.nl) (verder: WNT) s.v. Heerschappij 
(m.n. II, sub 1).
23 Vgl. WNT s.v. Overheid (m.n. 2 (‘Macht, gezag; in ‘t bijzonder ook: regeeringsmacht.’) en 
3.b (‘Het lichaam of de personen die aan het hoofd staan van een staat, een volk, eene stad, een 
kerkgenootschap enz.’).
24 Rutgers, Acta, 56.
25 Vgl. voor deze interpretatie de diverse vertalingen: Goeters, Die Akten, 14, 15, 107, 130.
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kerkenraad.26 Elk ambt heeft vervolgens zijn eigen taken en bevoegdheden. 
Slechts in enkele kwesties wordt in de behandeling van ambtsdragers onder-
scheid gemaakt, zoals bij de tucht. Dan is voor het afzetten van predikanten 
niet de kerkenraad, maar de classis aan zet.27 In het algemeen valt het oordeel 
of de kerkenraad een zaak kan afdoen bij hemzelf: een zaak ‘twelck in den 
kerckenraet […] niet en can beslichtet worden, da sal in de classis geslicht 
ende geoordeelt worden’.28 De bijlage bij de Acta die over de provinciale 
synode handelt, geeft inzicht in de besluitvorming die ook op andere niveaus 
van de kerkelijke organisatie gewoon zal zijn geweest. Nadat eenieder over 
een bepaald punt het zijne heeft gezegd, zal de voorzitter ‘de suffragia, 
keurstemmen ofte vonnissen colligeren ende, dewelcke dat ghevoelen zijn 
des meerderen ende besten deels, sal hij verklaren’.29 In dit opzicht is er geen 
onderscheid tussen kerken onderling of ambtsdragers onderling.

Receptie: zestiende en zeventiende eeuw

De synode van Middelburg 1581 plaatst een ander soort grondleggend 
artikel op de eerste plaats: ‘Om goede ordene inder Ghemeijnte Christi te 
onderhouden […].’30 Deze nadruk op een geordend kerkelijk leven tekent 
een kerk die zich gevestigd heeft in de samenleving. Het Emdense artikel 1 
raakt in de achtereenvolgende acta en kerkorden van latere synodes met 
een plek achteraan al snel letterlijk wat uit zicht. Voor zover het gaat om 
de verhouding plaatselijk-bovenplaatselijk komen andere bepalingen die 
dat uitwerken meer op de voorgrond te staan. Denk bijvoorbeeld aan wat 
uiteindelijk de artikelen 30 en 36 zullen worden in de Dordtse kerkorde, 
over de bevoegdheden van meerdere vergaderingen.31 Het kader waarin het 
Emdense artikel 1 terecht komt, is beperkt; het is namelijk uitsluitend van 
toepassing op tuchtzaken. De Londense predikant Simeon Ruytinck vat in 
zijn in 1609 opgestelde ‘Corpus Disciplinae ofte Forme van Kerckordeninge’ 

26 Goeters, Die Akten, 16v (art. 6).
27 Goeters, Die Akten, 36-39 (art. 33 en 34). Onderscheid is er bijvoorbeeld ook in de afvaardiging 
van de classis naar de provinciale synode: evenveel predikanten als andere ambtsdragers 
(Goeters, Die Akten, 76v).
28 Goeters, Die Akten, 74v.
29 Goeters, Die Akten, 78v.
30 Rutgers, Acta, 376.
31 De Jong, ‘Een verkennend onderzoek’, 4 (zie ook 9). Overigens zijn hiervan ook al sporen te 
vinden bij Emden, zie bv Goeters, Die Akten, 74v (nr 3 en 4), vgl. ook 76-79 (nr 1).
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de regel die overheersen verbiedt althans zo op.32 Als de woorden van Emden 
in de Dordtse Kerkorde van 1619 als artikel 84 worden opgenomen, dan heb-
ben ze daar meer het karakter van een relict uit het verleden dan een krachtig 
richtinggevend beginsel voor de kerkelijke praktijk van die dagen. Zelfs in 
het kader van de tucht: in het afzetten van predikanten ging de Dordtse 
synode aan het oordeel van mindere vergaderingen voorbij. Het vormt geen 
vast bestanddeel van de provinciaal vastgestelde kerkorden die ook na de 
synode van Dordrecht 1618-19 veelal in gebruik bleven.33 Daar komt bij dat 
de praktijk veelal een andere was. Alleen al onder de afgevaardigden naar de 
verschillende landelijke synodes waren de steden veruit in de meerderheid 
en was van een evenwichtige spreiding tussen stad en platteland geen 
sprake. Dat heeft tenminste de schijn van stedelijke dominantie. Kan dat 
aanvankelijk nog het gevolg zijn van de traag verlopende reformatie op het 
platteland, ten tijde van de Dordtse synode kan dat in slechts veel beperktere 
mate een reden zijn geweest.

Toch komt de Emdense formule niet geheel in de marge terecht. 
Gisbertus Voetius, als afgevaardigde aanwezig op de Dordtse synode, 
haalt de woorden in zijn Politicae Ecclesiasticae enkele keren aan. Hij 
benadrukt daarmee vooral de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk. 
Hij hanteert dan, in variaties, een Latijnse vertaling van de toen kennelijk 
gangbare Nederlandse tekst: ‘Nulla ecclesia supra aliam […] dominium 
exercebit’.34 De praktische kant krijgt de nadruk. Dat weerhoudt Voetius 
er echter niet van handelend over de verhouding tussen kerken elders en 
in Nederland de regel te beschouwen als een beginsel ‘omni hierarchiae 
oppositus’.35

32 J.J. van Toorenenbergen, Acta van de Colloquia der Nederlandsche Gemeenten in Engeland, 
1575-1609 (Werken der Marnix-Vereeniging II-1), Utrecht: Kemink 1872, 150. Vgl. ook de bredere 
strekking (hoewel nog steeds opgenomen in het hoofdstuk over de tucht) in S.R. [Simeon Ruy-
tinck], Harmonie dat is overeenstemminge der Nederlandtsche synoden, Leiden: David Jansz. van 
Ilpendam 1618, Cap. XIV, art. XVIII.
33 Artikel XIII van de Unie van Utrecht (1579) bepaalt dat religie een zaak van de provincies 
is, zij het dat ‘een yder particulier in sijn Religie vrij sal moegen blijven, ende dat men nyemant 
ter cause van de Religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken’.
34 Gisbertus Voetius, Politicae Ecclesiasticae IV, Amsterdam: Johannes van Waesberghe 1676, 
221 (over zaken die op een synode besproken moeten worden). Zie ook de noot hierna.
35 Gisbertus Voetius, Politicae Ecclesiasticae I, Amsterdam: Johannes van Waesberghe 1663, 
104 (in casu verwijzend naar ‘Nulla Ecclesia supra aliam Ecclesiam, nullus Minister supra alium 
Ministrum’); vgl. Politicae Ecclesiasticae III, Amsterdam: Johannes van Waesberghe 1676, 146 
(in verzet tegen blijvende functies), 228 (sprekend over de synode, onder expliciete verwijzing 
naar art. 84 van de Dordtse kerkorde: ‘Nulla Ecclesia supra alias Ecclesias […] dominationem 
exercebit.’). Het lijkt geen toeval dat de vier verwijsplaatsen in de vorige en deze noot ook zijn 
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Receptie: twintigste en eenentwintigste eeuw

Omwille van het overzicht en de beschikbare ruimte maak ik een flinke 
stap in de tijd. Halverwege de vorige eeuw wordt teruggegrepen op de 
Emdense artikelen op een wijze die ook voor ons in de Protestantse Kerk 
nu nog relevant is.36 Het eerste artikel van Emden speelt ook een rol in de 
nieuwe Hervormde Kerkorde die op 1 mei 1951 in werking trad (HKO). Al in 
een eerste ontwerp dat de secretaris van de Commissie voor de Kerkorde, 
H.M.J. Wagenaar, daarvoor schreef, zijn de woorden terug te vinden: ‘Opdat 
niet de ene gemeente over de andere, het ene ambt over het andere, noch de 
ene ambtsdrager over de andere heerschappij voere, komen de ambten bij 
de regering der kerk in vergaderingen bijeen.’37 Dit mag, blijkens de notulen 
van de commissie, gelezen worden als verwoording van ‘de grondgedachte 
van het presbyteriale stelsel’ en ‘reactie op de besturen-kerk, die wij bezig 
zijn te verlaten’.38 Alleen het ‘bij de regering’ wijzigt de commissie in ‘tot de 
regering’.39 In de def initieve versie die de synode vaststelt luidt het laatste 
zinsdeel evenwel: ‘wordt de regering der Kerk uitgeoefend in vergaderingen, 
waarin de ambten bijeen zijn’.40 De gekozen bewoordingen, in het bijzonder 
het ‘opdat’ aan het begin, klinken functioneel. Zij hebben echter een prin-
cipiële lading, zo blijkt uit de uitgebreide toelichting die commissielid A.A. 
van Ruler er later op gaf. ‘De zaak is zo voorzichtig en zelfs ietwat mysterieus 
geformuleerd, om te laten uitkomen, dat er ten diepste geen enkel mens 
en ook geen enkele verzameling van mensen is, die de kerk “regeert”. Dat 
doet alleen de Here Christus zelf, die het Hoofd der kerk is. Hij regeert zijn 
lichaam. […] Hij doet dat zélf.’41

Het hernemen van het Emdense artikel kan niet los worden gezien van 
de positie van de plaatselijke gemeenten en de verschillende ambten in de 

opgenomen in de bloemlezing van F.L. Rutgers die vlak voor de Doleantie verscheen: Gisberti 
Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica I, Amsterdam: J.H. Kruyt 1885 (89, 270, 327, 332).
36 Ik ga gemakshalve voorbij aan de kerkrechtelijke herbronning ten tijde van de Doleantie, 
de ontwikkeling van het zgn. nieuwe kerkrecht in de Gereformeerde Kerken in Nederland, enz. 
Zonder deze laat de hier geschetste ontwikkeling ten aanzien van de hervormde kerkorde zich 
echter niet goed denken.
37 W. Balke en H. Oostenbrink-Evers (uitg.), De commissie voor de kerkorde (1945-1950), ’s-
Gravenhage: Boekencentrum 1993, 3.
38 Balke en Oostenbrink, De commissie, 246.
39 Balke en Oostenbrink, De commisse, 246v, 247. Vgl. Ontwerp voor een Kerkorde der Neder-
landsche Hervormde Kerk, z.p.: z.uitg., [1947], 19.
40 Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk, z.p.: z.uitg., januari 1951, 3.
41 A.A. van Ruler, Verzameld Werk V-B. Kerkorde, kerkrecht, ambt, Utrecht: KokBoekencentrum 
2018, 507. Vgl. Th.L. Haitjema, Nederlands Hervormd Kerkrecht, Nijkerk: Callenbach 1951, 183v.
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HKO. Artikel I zet weliswaar in bij de kerk in haar geheel, zij is niet los te 
maken van de plaatselijke gemeente die in artikel II centraal staat en in 
de onderliggende stukken gezien wordt als ‘de kern der kerk’.42 Dat roept 
als het ware vanzelf de vraag op, hoe die gemeenten zich dan tot elkaar 
te verhouden hebben, juist ook in het kader van het geheel van de kerk. 
In Emden was de plaatselijke gemeente via artikel 53 verplicht zich in 
beginsel te houden aan wat in de Acta was vastgelegd ten aanzien van de 
bevoegdheden van de meerdere vergaderingen. Verder konden zaken die 
plaatselijk niet tot een goed einde werden gebracht aan die vergaderingen 
worden voorgelegd, te beginnen bij de classis. Die lijnen zijn in de HKO 
nog steeds terug te vinden, zij het dat de bevoegdheden van de meerdere 
vergaderingen in de kerkelijke regelgeving aanzienlijk zijn uitgebreid. De 
HKO handhaaft de drie ambten van predikant, ouderling en diaken.43 Uit 
de achterliggende discussies in de Commissie voor de Kerkorde blijkt dat 
het weliswaar om drie ambten gaat, maar dat in het terugvoeren daarvan 
op het drievoudig ambt van Christus als vanzelf een zekere nadruk komt 
te liggen op de gemeenschappelijkheid van de verschillende ambten.44 De 
grenzen tussen de ambten worden daarmee ondergeschikt aan hetgeen de 
ambten bindt. Van Ruler kan dan ook met recht zeggen: ‘De ambtsdragers 
doen alles tezamen’.45 De aan Barmer These IV ontleende wijziging van het 
heerschappijverbod is in dit licht logisch: het verbod beperkt zich niet meer 
tot de dragers van hetzelfde ambt, maar is uitgebreid tot alle ambtsdragers.46

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKO, 2004), die 
qua structuur en inhoud de Hervormde Kerkorde globaal volgt, bevat een 
bewerkte tekst: ‘Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager 
over de andere, noch de ene gemeente over de andere heerse, maar alles 

42 W. Balke en H. Oostenbrink-Evers (uitg.), De commissie voor de werkorde (1942-1944), Zoe-
termeer: Boekencentrum 1995, 175 (vgl. Van Ruler, Verzameld Werk V-B, 485: ‘De gemeente als 
degene, die het doet’). Vgl. H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 
1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk […], Zoetermeer: Boekencentrum 2000, 225-233: 227. 
Vgl. Ontwerp, art. II; HKO, art. II.
43 Ontwerp, art. IV.
44 Kernachtig verwoord in Ontwerp, 9: De kerkorde is gebouwd op het gegeven ‘dat Christus 
Zijn Kerk regeert door middel van het ambt, hetwelk […] zich in drieën ontplooit’ (Van Ruler, 
Verzameld Werk V-B, 499v, bevraagt de beperking tot het drietal kritisch). Vgl. Oostenbrink-Evers, 
Beginselen, 236v, 242-245 voor de achterliggende discussies.
45 Van Ruler, Verzameld Werk V-B, 501.
46 Barmer These IV: ‘Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der 
einen über die anderen […]’ (Michael Beintker, Michael Hüttendorf en Peter Zocher (uitg.), Karl 
Barth. Vorträge und kleinere Arbeiten 1934-1935 (Karl Barth Gesamtausgabe III), Zürich: TVZ 
2017), 298.
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wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, 
is de leiding in de kerk toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen.’47 De 
aanvulling over Christus is in lijn met de interpretatie van Van Ruler. Ze 
sluit aan bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis en andere zestiende-eeuwse 
verwoordingen aangaande de heerschappij van Christus.

Tussenconclusie

Het eerste Emdense artikel is getypeerd als anti-hiërarchisch beginsel.48 Dat 
lijkt me terecht. Zo wordt het in haar Acta en bijlagen ook uitgewerkt: in or-
ganisatorisch opzicht overwegen de horizontale lijnen, het aantal verticale is 
beperkt. De vraag moet vervolgens gesteld worden wat de precieze reikwijdte 
van het beginsel is. Beperkt zich dat tot de aangegeven relaties, namelijk tussen 
plaatselijke gemeenten en tussen dragers van een bepaald ambt? De oorspron-
kelijke formuleringen zijn dermate krachtig dat naar mijn opvatting in dat licht 
de in artikel 1 aangebrachte beperkingen ondergeschikt zijn en mijn antwoord 
op de vraag daarom ontkennend is. Dat wordt versterkt door het achterliggende 
motief: Christus regeert de kerk. Die regering komt niet zozeer tot uitdrukking 
in de woorden, handelingen of besluiten van een bepaald ambt, maar van de 
ambten gezamenlijk, in vergadering bijeen. Dat sluit overigens niet uit dat aan 
een bepaald ambt bepaalde taken zijn toebedeeld of dat een bepaald ambt op 
een eigen wijze wordt behandeld, zoals bij de tucht.49 Al met al acht ik de receptie 
van artikel 1 van de Emdense kerkorde in de HKO en PKO daarom verantwoord.

Recente ontwikkelingen in het licht van Emden 1571

Ik noteerde in het begin van dit artikel dat in de Protestantse Kerk de invloed 
van het bovenplaatselijke niveau vergroot is. Ik wil voor ik verder ga nog 
eens onderstrepen dat er in het algemeen grond voor deze beweging is. Ik 
noem, zonder uitputtend te zijn, drie factoren. Om te beginnen een interne. 
In het rapport Kerk 2025 is vastgesteld dat om de plaatselijke gemeenten bij 
‘de beschikbaarheid van minder middelen en menskracht’ meer ruimte te 

47 Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de overgangsbepa-
lingen, Zoetermeer: Boekencentrum 2003, 13.
48 Zo bijvoorbeeld Oostenbrink-Evers, Beginselen, 23v. Voor de achtergrond en ontwikkeling 
van dit beginsel, zie De Jong, ‘Een verkennend onderzoek’; Klaas-Willem de Jong, ‘Inleiding’, in 
K.-W. de Jong en C. van den Broeke (red.), Vast en vluchtig.
49 P. van den Heuvel in: P. van den Heuvel, Toelichting, 140v, met betrekking tot de PKN.
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geven, er een slagvaardiger kerkelijke organisatie op bovenplaatselijk niveau 
nodig is.50 Een externe factor is gelegen in de samenleving die steeds hogere 
eisen stelt, bijvoorbeeld in de regelgeving. Denk in dat verband aan de bijna 
spreekwoordelijk geworden AVG, maar ook aan het gestaag groeiend aantal 
voorwaarden dat gesteld wordt aan een ANBI-verklaring. Een tweede externe 
factor zijn de verwachtingen die er in de samenleving bestaan ten aanzien van 
de kerk. Er wordt in allerlei opzichten een zekere mate van professionaliteit 
verwacht. Toch nopen de beide externe factoren niet zonder meer tot een 
stevige bovenplaatselijke organisatie. Er zijn ook gereformeerde kerkgenoot-
schappen die het vrijwel zonder stellen. Het kan dus anders. In dat licht wil ik 
tegen de achtergrond van de besproken Emdense regelgeving enkele vragen 
stellen bij recente wijzigingen in de structuur van de Protestantse Kerk.

Ik denk dat het doordenken van de horizontale lijnen van de Emdense 
kerkorde met het oog op de huidige kerkelijke praktijk die praktijk kan helpen 
versterken. In alle beleidsstukken van de afgelopen jaren staat in lijn met de 
grondbeginselen van de kerkorde van de Protestantse Kerk de plaatselijke 
gemeente centraal: zij vormt de basis van de kerkelijke organisatie. Ook zie ik 
in de berichtgeving van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk veel 
aandacht voor plaatselijke initiatieven, mede bedoeld om andere gemeenten 
te inspireren. De Emdense kerkorde werkt vanuit de plaatselijke kerk naar 
de kerken gezamenlijk, bottom-up. HKO en PKO geven aan het bovenplaat-
selijke niveau een eigen betekenis in het geheel van de kerk. Plaatselijk en 
bovenplaatselijk maken onlosmakelijk deel uit van de ene kerk. Maar hoe 
werkt dat? Op 7 mei 2021 plaatste collega Martien Grashoff op Facebook een 
hartenkreet over het top-down denken en doen in de kerk. Hij ziet zelden 
een gelijkwaardig contact ontstaan tussen bovenplaatselijke organen en 
de plaatselijke gemeente.51 Wie tegen deze achtergrond beleidsnota’s van 
de landelijke kerk leest, valt op hoe vaak begrippen als ‘ondersteuning’, 
‘begeleiding’ en ‘dienstverlening’ voorkomen. Ze zijn bij alle ‘afstemming’ 
op wat plaatselijk nodig is een indicatie van ongelijkwaardige relaties.52 Voor 
een deel, zoals de dienstverlening op f inancieel terrein, is het eff iciënt en 
kwaliteitsverhogend op een centrale plaats expertise te ontwikkelen. Voor 
een ander deel zou de Protestantse Kerk kunnen overwegen meer horizontaal 
in te steken. Hoe kan bevorderd worden dat plaatselijke gemeenten met 
bepaalde vragen elkaar vinden en elkaar een dienst bewijzen? Ik denk dan in 

50 Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg, Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland, januari 
2016, 18.
51 Zie ook zijn blog https://www.marnel.net
52 Citaat: De toekomst (8 januari 2021), 17.
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het bijzonder aan de inzet van predikanten, maar ook van gemeenteleden, bij 
gelijktijdige krimp van de landelijke organisatie. In de plaats van een lagere 
geldelijke afdracht komt dan een verplichte inzet van tijd en talenten voor 
andere gemeenten dan alleen de eigen. Dat kan ook helpen het verschijnsel 
tegen te gaan dat gemeenten in toenemende mate op zichzelf komen te staan 
en zich definiëren los van het grotere geheel van de kerk.

In de tweede plaats wil ik de komst van de classispredikant noemen. Die 
mag in spoedeisende gevallen ingrijpen en een voorlopige beslissing nemen. 
Dat besluit behoeft weliswaar bekrachtiging van het Breed Moderamen van 
de Classicale Vergadering, het staat op gespannen voet met het collegiale 
bestuur dat de Emdense kerkorde karakteriseert. De classispredikant maakt 
deel uit van het Breed Moderamen en het zal voor dat moderamen niet 
eenvoudig zijn onafhankelijk en onpartijdig te oordelen. Het moet met de 
huidige communicatiemiddelen niet moeilijk zijn ook bij spoed direct een 
collegiaal besluit te nemen.

Een derde punt dat ik wil maken betreft de regelgeving. De Emdense kerk-
orde is met haar nadruk op de plaatselijke gemeente compact, ook omdat het 
aantal aanwijzingen voor de plaatselijke inrichting beperkt is. Het ideaal van 
Kerk 2025, ‘de organisatie- en regeldruk te verminderen’, is in de afgelopen jaren 
slechts ten dele uitgewerkt.53 Het Generale College voor de Kerkorde heeft bij 
de bijbehorende kerkordelijke voorstellen vrijwel van het begin af aan dan 
ook gewaarschuwd: ‘meer ruimte voor plaatselijke invulling en tegelijkertijd 
het garanderen van de zorgvuldigheid van bestuur en beheer kan soms leiden 
tot meer in plaats van minder regelingen’.54 Tot op heden is de regelgeving van 
de Protestantse Kerk dan ook vooral complexer geworden. Voor een echte 
vereenvoudiging is een veel rigoureuzer aanpassing nodig dan bij de uitvoering 
van Kerk 2025 opportuun werd geacht.55 450 jaar Emden stelt de vraag of we 
zo langzamerhand niet moeten beginnen na te denken over deze rigoureuze 
aanpassing, juist met het oog op de bloei van plaatselijke kerkgemeenschappen 
die onderling vaak sterk verschillen. Dat betekent intussen niet dat gemeenten 
de aanstaande vrijheid alvast maar moeten nemen. Afwijken van de regels 
kan de zaak van Christus schaden, zeker als er publiciteit mee gemoeid is.

Tot slot wil ik nog enige aandacht geven aan het zogenoemde geordineerde 
ambt. De HKO en de PKO leggen beide, op weliswaar verschillende wijze, 

53 Kerk 2025, 19 (vgl. ook 30v).
54 ‘Kerk 2025 – In kerkordelijke voorstellen. Deel 2: Back to basics: Rapport van het generale 
college voor de kerkorde aan de generale synode d.d. 13 maart 2017’, 2.
55 Vgl. Kerk 2025: Een stap verder (LWK 16-01), Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland, april 
2016, 31.
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een grote nadruk op het gezamenlijke in het ambtelijke werk.56 Met het oog 
op de dienst in de wereld ‘onderscheidt’ de PKO in artikel V-1 drie ambten 
en ‘andere diensten in kerk en gemeente’. Bij elk van de ambten hoort een 
eigen set van regels, inclusief bepaalde taken en bevoegdheden. Zo moet een 
predikant worden bevestigd onder handoplegging, waar dit bij ouderlingen 
en diakenen een optie is. De cruciale vraag voor mij is of de verschillen zo 
nadrukkelijk en principieel moeten worden benoemd, zoals dat in Geroepen 
en gezonden gebeurt. Onderscheiden krijgt dan al snel meer het karakter van 
scheiden: er is een principieel verschil tussen het ene en het andere ambt. Het 
geordineerde ambt is ‘ecclesiologisch noodzakelijk’, de andere ambten zijn 
dat niet. In het verlengde van deze stellingname kan het bijna niet anders of 
de verantwoordelijkheden van de andere ambten inzake de bediening van 
Woord en sacramenten worden gerelativeerd. De verschillende kerkordelijke 
checks and balances onderstrepen nu de gemeenschappelijkheid. Kortweg: 
zonder ouderlingen en diakenen vindt geen bediening van Woord en sacra-
menten plaats.57 Ofwel: bediening kan alleen plaatsvinden bij aanwezigheid 
van de ambten gezamenlijk. De scheiding die het rapport aanbrengt tussen 
de ambten, wordt versterkt door een notie die in de eerder door mij geciteerde 
uitgelichte zin naar voren wordt gebracht: ‘Er zit een gezagselement in het 
geordineerde ambt’.58 De hoofdtekst verklaart dit element als gezag dat 
‘primair geestelijk van aard’ is, geen vorm van ‘machtsuitoefening’. De grens 
tussen het een en het ander is volgens mij echter nooit scherp te trekken. 
In concrete situaties dreigt de glijdende schaal. Het Emdense grondartikel 
verzet zich mijns inziens ook daarom tegen een gezagsaanspraak als die 
met een bepaalde positie gegeven zou zijn.

Ik zou er tegen de achtergrond van de gereformeerde traditie zoals die 
zich in de Protestantse Kerk en haar voorgangers heeft ontwikkeld, voor 
willen pleiten meer nadruk te leggen op de gemeenschappelijkheid van de 
ambten, hoeveel en welke dat dan ook precies zijn. Het rapport biedt ook 
daarvoor waardevolle aanknopingspunten. Ik denk dan in het bijzonder aan de 
stelling dat de gemeente ‘als zodanig in het ene openbare ambt van Woord en 

56 Vgl. B. Wallet in P. van den Heuvel (red.), Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland, Zoetermeer: Boekencentrum 2013, 38. Vgl. ook mijn twee blogs met de titel ‘De geordi-
neerde ambtsdrager komt in de Romeinse artikelen van de PKO niet voor’ (www.kerkenrecht.nl).
57 Geroepen, 13, lijkt de verantwoordelijkheid van de ouderlingen en diakenen in de kerkenraad 
ten aanzien van doop (PKO art. VIII-3) en avondmaal (PKO art. IX-4) (vgl. voor het geheel van 
de eredienst PKO art. VII-2) te beperken tot leiding geven. Vgl. ook het ‘gemeenschappelijk 
verantwoordelijk’ zijn van de ambtsdragers (PKO art. V-2) en de ‘medeverantwoordelijkheid’ 
van de ouderlingen in PKO art. V-3.
58 Geroepen, 19
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sacrament dat haar van Christuswege is gegeven’ staat.59 Juist deze benadering 
biedt mogelijkheden de ambten van ouderling en diaken meer gewicht te 
geven dan het rapport nu doet, ook waar het om de bediening van Woord en 
sacramenten gaat. Maar er valt meer te noemen. Volgens het rapport krijgt 
ordinatie vorm in de drieslag epiclese, handoplegging en erkenning door de ge-
meenschap.60 Als een ouderling of diaken met handoplegging wordt bevestigd, 
is dat in ieder geval qua vorm sterk vergelijkbaar en ligt de benadering van de 
verschillende ambten dicht bij elkaar.61 Voeg daaraan toe de op verschillende 
niveaus in de kerk toenemende praktijk waarin predikanten bij de verbintenis 
aan een nieuwe standplaats zich opnieuw de handen laten opleggen en het 
verschil is minimaal.62 Anders dan de commissie die het rapport schreef, zou 
ik het begrip geordineerd ambt niet in de kerkorde willen opnemen en kiezen 
voor de door de commissie aangeboden alternatieve tekst. Daarin worden 
zonder nadere markering vier ambten onderscheiden: predikant, pastor, 
ouderling en diaken. Dat sluit aan bij het geciteerde aanknopingspunt uit het 
rapport, het doet recht aan het anti-hiërarchische beginsel in de Emdense Acta 
en het past in het geheel van de vigerende kerkorde. Het hoeft tegelijk niet in 
strijd te komen met de in het rapport gekozen oecumenische oriëntatie. De 
kenmerken van het geordineerde ambt zijn immers op een eigen wijze ook 
in de kerkorde van de Protestantse Kerk aanwezig.

Forward with basics. De besproken artikelen waarin de synode van 
Emden in 1571 tegen de achtergrond van de toen bestaande gereformeerde 
tradities positie heeft gekozen, helpen om recente ontwikkelingen in de 
PKN op kritische en constructieve wijze te bevragen. Dat toont aan dat de 
gereformeerde basics van deze eerste synode in de Noordelijke Nederlanden 
ook na 450 jaar nog altijd vitaal zijn.

Over de auteur

Dr.mr. K.-W. de Jong is universitair docent kerkrecht aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, waar hij tevens leiding geeft aan het project ‘The 
Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands’.

59 Geroepen, 13.
60 Geroepen, 18.
61 Vgl. Geroepen, 13, waar bij alle ambten wordt gesproken over roeping en erkenning door de 
gemeente.
62 Dienstboek II: Een Proeve: Leven. Zegen. Gemeenschap, Zoetermeer: Boekencentrum 2004, 
238, geeft voor ouderlingen en diakenen aan dat bij het voorzetten of hervatten van een ambt 
(in naar mag worden aangenomen dezelfde gemeente) handoplegging achterwege blijft.
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Abstract
The ideal of the Emden Synod of 1571 was to ensure a degree of autonomy 
for local Reformed churches. Three hundred years later, Emden was still 
remembered by the Secessionist churches in the Netherland. They aff irmed 
the principle that those who did not belong to the traditional elite in church 
and society, still could actively take part in church leadership. This ‘bottom 
up’-principle maintains its relevance for ‘churches of the poor’, anywhere 
in the world.

Keywords: Synod of Emden 1571; Secessionist churches in the 
Netherlands; autonomy of the local church

Inleiding

Op 5 oktober 1571 werd in de Oost-Friese stad Emden een ‘versamelinge’ 
gehouden ‘der Nederlandtsche Kerken die onder ’t Kruys sitten, en in 
Duytschlandt en Oostvrieslandt verstrooit zijn’. Op deze synode kwamen 
vertegenwoordigers van vluchtelingengemeenten bijeen. Zij waren zich 
van die achtergrond terdege bewust. Migranten hebben geen vaste grond 
onder de voeten, ze kunnen niet terugvallen op de zekerheden van een 
bestaande structuur. Dat was vierhonderdvijftig jaar geleden niet anders 
dan nu. De synode van Emden besefte de noodzaak van zelfredzaamheid: 
een kerk van armen en verstrooiden, mensen dus op wie eigenlijk niemand 
zat te wachten. Van de kant van de maatschappij konden ze weinig tegemoet 
zien, zelf zouden ze een nieuw begin moeten maken. Kernwoorden waren 
een helder gearticuleerd geloof, een effectief functionerend kerkrecht, 
wederzijdse ondersteuning en een ijzeren discipline.

In de zeventiende eeuw zouden de gereformeerden in de Nederlandse 
Republiek zelf een gevestigde orde gaan vormen. De oorspronkelijke 
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achtergrond van een minoriteit werd echter niet vergeten. Een voorbeeld 
is de uit de Afscheiding van 1834 voortgekomen Christelijke Gereformeerde 
Kerk, die ‘Emden’ nadrukkelijk tot haar geestelijk erfgoed rekende. Dat was 
niet voor niets: hoewel de afgescheidenen vanaf het begin over een goed 
ontwikkelde en enigszins bemiddelde kern beschikten, telden ze ook een 
grote groep leden die zich wat hun inkomen, opleiding en sociale positie 
betreft aan de rand van de toenmalige samenleving bevonden. Hoe dan 
ook: aanvankelijk bestond in het milieu van de Afscheiding een sterk besef 
van op zichzelf aangewezen te zijn. Alles hing af van de kracht van de eigen 
confessionele overtuiging en van de daarop gebaseerde kerkelijke organisatie.

Net als in de zestiende eeuw kozen velen voor migratie. Dat kon naar 
Amerika of Zuid-Afrika zijn, maar ook naar de veenontginningen in Noord-
Nederland. In de jaren negentig heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de 
opbouw van een gereformeerde gemeenschap aldaar, met aandacht voor 
de vraag welke bijdrage de kerkelijke structuur en de ambten leverden aan 
het verrassende succes daarvan.1 Hoe was het mogelijk dat mensen die zich 
letterlijk en f iguurlijk aan de rand van de samenleving bevonden niet alleen 
wisten te overleven, maar zelfs (en dat geheel op vrijwillige basis) een kerk 
wisten op te bouwen? Het leven in de veenderijen van Zuidoost-Drenthe en 
het aangrenzende deel van Groningen is door Van Gogh geschilderd. Een 
nationaal stelsel van sociale zekerheid was zelfs rond 1880 nog nauwelijks 
ontwikkeld, de gevestigde kerken waren in de beginfase in de venen nergens 
te bekennen. Dat in plaggenhutten wonende veenarbeiders in dergelijke 
omstandigheden in staat waren een functionerend kerkelijk leven op te 
bouwen wekt achteraf verbazing en verwondering. In dit artikel wordt aan 
de hand van zo’n pioniersgemeenschap de vraag besproken of het geestelijk 
erfgoed van Emden 1571 daarin driehonderd jaar na dato nog zichtbaar was.

Emden en de Afscheiding

De Afscheiding heeft van meet af aan op ingezet op geestelijke vorming 
van de leden ongeacht positie op de maatschappelijke sociale ladder, 
door middel van catechese en (christelijk, maar als het niet anders kon 

1 Gert van Klinken, ‘Tuchtuitoefening door een Veenkoloniale kerkenraad. Weerdingermond, 
1879-1906’, in: A.W. Aernoutse e.a. (red.), Uit het archief…: Opstellen voor Frans Rozemond, Kampen: 
ThUK 1997, 64-88; Op de grens: Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland. Ter 
Apel 1879-1940, Kampen: Kok 1996. Voor een bespreking van de uitkomsten van dit onderzoek: 
Jasper Vree, recensie in Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 25/57 
(2002), 81-82.
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openbaar) onderwijs. Leesvaardigheid behoorde in de meeste gevallen tot 
de voorwaarden voor toelating als lidmaat. Zoals bekend gold het bezit van 
een dagelijks gebruikte Bijbel als kenmerk van een kerkelijk meelevend 
gezin, zelfs in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met een shanty town 
in het hedendaagse Zuid-Afrika. Op de vraag hoe zo’n kostbare Bijbel werd 
gef inancierd valt geen eenduidig antwoord te geven. Wel zijn er indirecte 
aanwijzingen voor wat er naast de Bijbel aan literatuur beschikbaar was in 
dit milieu. Kerkelijke notulen, verslagen van jongelingsverenigingen (vooral 
bij mannen) en individueel bijgehouden geestelijke ‘poesie-albums’ (vooral 
bij vrouwen) geven indirect een indruk van het gedeelde referentiekader.2 

Duidelijk wordt daaruit dat actuele gegevens uit jaarboekjes en de kerkelijke 
pers gecirculeerd moeten hebben, zelfs één exemplaar kon zo een groot 
bereik krijgen binnen de hele gemeente. Naast deze circulerende literatuur 
en naast de Bijbel was er informatie beschikbaar met basisrichtlijnen voor 
zowel persoonlijke stichting als het gemeenschappelijk kerkelijk leven. Tot 
de intensief geraadpleegde categorie behoren de ‘formulierenboekjes’ die 
voor een betaalbare som te verkrijgen waren bij uitgevers als Jongbloed in 
Leeuwarden. Een editie van rond 1890 omvat het Nieuwe Testament, de 
Psalmen (met toelichting welke Psalm zich leende voor ‘welke bijzondere 
gelegenheid’, of de behandeling van welk deel van de christelijke leer), 
de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse 
Leerregels, een editie van het Kort Begrip der Christelijke Godsdienst (‘voor 
hen die zich willen begeven tot des Heeren avondmaal’), de Liturgie der 
Gereformeerde Kerken in Nederland, de Ziekentroost, de Geloofsbelijdenis 
van Nicea, de ‘Geloofsvorm en bekentenis’ van Athanasius en tenslotte 
de Dordtse Kerkorde met ondertekeningsformulier voor de dienaren des 
Woords.3 Het compacte formaat maakt aannemelijk dat deze ‘formulieren-
boekjes’ bestemd waren voor persoonlijk gebruik.

De acta van Emden behoren niet tot dit basispakket. Ze komen echter 
wel voor in het even handzaam uitgegeven Kerkelijk Handboekje, dat de 
afgescheiden synode van Amsterdam in 1841 liet verschijnen. Uitgever 
was N. Obbes, gevestigd naast de afgescheiden kerk aan de Bloemgracht 

2 De leescultuur in de verschillende stromingen van het Nederlandse protestantisme is op 
plaatselijk niveau nog maar weinig systematisch onderzocht. In de veenderijen in Oost-Nederland 
lijkt de literatuur in afgescheiden en in vrijzinnige hervormde gezinnen rond 1880 nauwelijks 
overlap gekend te hebben: Gert van Klinken en Geert Luth, Een eigenzinnige geloofsgemeenschap: 
Kloosterkerk Ter Apel 1604-2003, Vught: Skandalon 2013, 99-152.
3 Gebundelde editie van het Nieuwe Testament, Psalmen, Heidelbergse Catechismus, Belijde-
nisgeschriften, Kort Begrip, Liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland etc., Leeuwarden: 
A. Jongbloed 1890.
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aldaar. Dit handboekje werd uitgegeven als ‘zeer dienstig’ en zelfs nodig 
voor alle predikanten en kerkenraden. Opgenomen waren de kerkelijke acta 
van Wesel (1568), Emden (1571), Dordrecht (1574 en 1578, Middelburg 1581), 
’s-Gravenhage (1586), Dordrecht 1618-1619) met daaraan toegevoegd enkele 
latere kerkelijke beslissingen (zoals de kerkelijke middelen ‘tot stuytinge 
van de insolentie des Pausdoms, geordineert in Synode Schiedam 1651’ en 
het Delftse visitatiereglement van 1721). Hoewel de kerkorde en leerregels 
van Dordrecht het voornaamste referentiepunt vormen (‘zonder de minste 
verandering erkend’), werd de traditie breder opgevat dan alleen de besluiten 
van 1618 en 1619. Zoals A.C. van Raalte, A. Brummelkamp en S. van Velzen 
het in hun voorwoord formuleerden:

Niemand denke […] dat wij met deze Kerke-ordening een juk op de 
Gemeenten zouden leggen. Neen! Wij willen hiermeede toonen dat het 
ons doel alleen is, om ons ten naauwste te vereenigen met de regering, 

tucht en dienst, gelijk onze Voorvaders dezelve gesteld hebben.4

Tot dit geestelijk erfgoed behoorde ook de synode van Emden.

Model voor een kerk der armen?

Bleef de kerkelijke visie van de Emder synode via dergelijke transmissielijnen 
herkenbaar in afgescheiden pioniersgemeenschappen in Noord-Nederland in 
de tweede helft van de negentiende eeuw? Een overeenkomst tussen beide is 
de vrijwillige aaneensluiting, die zeker van belijdende leden vereiste dat zij 
zich weloverwogen onderschikten aan de door de kerkenraad uitgeoefende 
tucht op leer en leven. Typerend voor menige afgescheiden kerkenraad in 
de veenontginningen rond 1880 was dat de leden in meerderheid afkomstig 
waren uit de arbeidersklasse. Dat kregen juist de meer welgestelde lidmaten 
te merken. Zodra een vervener of een beginnende boer om economische 
redenen beroepsactiviteiten ging uitoefenen op zondag, kon hij erop re-
kenen om daarover op de vingers getikt te worden. Predikanten dienden 
bovendien te voldoen aan stringente eisen van professionaliteit. Zowel het 

4 Inleiding door A.C. van Raalte, A. Brummelkamp en S. van Velzen, in: Kerkelijk Handboekje, 
zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrek-
kelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van 
het Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619, zeer dienstig en noodig 
voor predikanten en kerkenraden: Met eene voorrede uitgegeven door de Synode der Afgescheiden 
Gereformeerde Gemeente, gehouden te Amsterdam, anno mdccxl, Amsterdam: N. Obbes 1841, ix.
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preparatoir als het peremptoir gedeelte van het kerkelijk examen was een 
gebeurtenis van belang, met intense belangstelling gevolgd en besproken 
in de gemeenten. Eenmaal bevestigd werd de predikant geacht zijn gezag 
conform de kerkorde samen met zijn kerkenraad uit te oefenen. Deden zich 
in die samenwerking niettemin moeilijkheden voor, dan was de classis de 
eerst aangewezen instantie om daarin te bemiddelen. Ook dit behoorde 
tot het gedachtegoed van Emden.5 Leidende gedachte was nadrukkelijk 
niet die van een ‘hiërarchische’ machtsuitoefening van de een over de 
ander, maar van een gezamenlijk zoeken naar oplossingen in de geest van 
Schrift en confessie. In die zin was de intentie van artikel 1 van de Acta van 
Emden nog heel goed herkenbaar: ‘Geen Kerke zal over een ander Kerke, 
geen Dienaar des Woorts, geen Ouderling, noch Diaken, sal d’een over 
d’ander heerschappije voeren.’ Bij bijzondere uitgaven als de bouw van een 
kerk was het ook de classis die daarvoor de noodzakelijke extra f inanciële 
ondersteuning regelde, zoals eveneens gebeurde bij calamiteiten. Dit alles 
gebeurde binnen een strikte kerkelijke autonomie. De wetgeving van de 
burgerlijke overheid werd gerespecteerd, maar die overheid werd niet geacht 
zich met interne kerkelijke aangelegenheden in te laten. Bescherming bij 
de wet was een groot goed, maar subsidies van de burgerlijke gemeente 
werden gevraagd noch verwacht.

Predikant en kerkenraad waren – letterlijk – aanspreekbaar op de confessie 
en de daarmee samenhangende kerkorde. In het geval van de dienaar des 
Woords betekende dit dat hij door ieder die dat wenste kon worden aangespro-
ken op de prediking en dat eventuele bezwaren schriftelijk konden worden 
ingebracht bij de kerkenraad.6 Ook van de ouderlingen werd verwacht dat zij 
bij het huisbezoek zelfstandig in staat waren om een beredeneerd antwoord 
te geven op vragen in verband met confessie of kerkorde. In de veenderijen, 
waar baptisme en socialisme in opkomst waren, konden zulke vragen zowel de 
noodzaak van de kinderdoop betreffen als de verhouding tussen rijk en arm.

In al deze opzichten bleef de geest van Emden in pioniersgemeenschappen uit 
de sfeer van de Afscheiding herkenbaar. Zelfredzaamheid was een kerndeugd. 
De kosten van een geregeld gemeenteleven (kerkgebouw, predikant, diaconaat) 
waren niet gering, zelf al verleenden meer ‘gevestigde’ gemeenten daarbij de 
nodige steun. Om deze doelen te halen als veenarbeider vereiste noeste arbeid 
en een stalen discipline. De onderschikking aan de kerkelijke tucht werd 
beschouwd als een eigenschap van sterke mensen, net als vlijt, zuinigheid en 

5 D. Nauta, ‘Synode van Emden’, in Christelijke Encyclopedie 2, Kampen: Kok 1957, 594.
6 In de kleistreek van Noord-Groningen treffend beschreven door Pieter Keuning, Kinderen 
in verstand en in boosheid: van menschen uit het Groningerland, Rijswijk: Spruyt 1917.
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het vermogen om weerstand te bieden aan de drankduivel. Uiteraard werden 
dergelijke deugden evengoed gestimuleerd door de Nederlandse Hervormde 
Kerk,7 die het niet-hiërarchische principe van Emden nadrukkelijk betrok 
op de eigen geschiedenis.8 Wellicht voorbarig. Dat was tenminste de mening 
van de in Klazienaveen werkzame evangelist W. de Weerd in 1916. Volgens 
hem was de NHK ver verwijderd geraakt van de marge van de samenleving:

Met haar groote geschiedenis beweegt die kerk zich zoo langzaam, vooral 
door haar ontzaglijken en gecompliceerden administratieven rompslomp, 

dat onze jonge kolonies voor een groot deel ten prooi werden aan allerlei 
secten en anti-godsdienstige partijen; en de jongere en meer lenige gerefor-

meerde kerk, die in dezen de ogen beter open heeft, heeft evenals de r.k. kerk 
er al voor een groot deel beslag op gelegd. Waren er niet de veel gesmade 

evangelisaties geweest, waarop onze moeder de kerk altijd een beetje 
minachtend heeft neergezien, ze had heelemaal achter ’t net gevischt.9

Besluit

Dat de rechtstreekse invloed van ‘Emden’ na 1841 zelfs in de kerken der Afschei-
ding verminderde, had te maken met de liberale Constitutie van zeven jaar 
later. Kerk en staat werden definitief gescheiden. De keus voor een bepaald 
kerkgenootschap kon door iedere burger geheel zelfstandig gemaakt worden. 
Dat niet alleen: er kwamen steeds meer zich als orthodox bestempelende 
protestantse kerken op de markt. Voeg daar nog bij de aantrekkingskracht 
van alternatieven als baptisten, vrije evangelischen en Leger des Heils en 
het is duidelijk dat zich een radicale verandering in context voltrokken had. 
Grensverkeer tussen verschillende gereformeerde denominaties binnen dezelfde 
regio vormt in Emden 1571 nauwelijks een punt van aandacht. Driehonderd jaar 
later zou de situatie in dat opzicht ingrijpend veranderd zijn. Meelevende leden 

7 Zie de hervormde bijdragen bij de herdenking in 1871, met nadruk op de ‘groote regten 
aan plaatselijke gemeenten verleend’: ‘Bijeenkomst te Emden ter herinnering aan de Synode 
van October 1571’, in Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 10 oktober 1871, door mij 
geraadpleegd via Delpher.nl.
8 Vgl. H.Q. Janssen, De synode te Emden in 1571, Harderwijk: M.C. Bronsveld 1871), verschenen 
als derde deeltje in de reeks Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze 
geschiedenis.
9 W. de Weerd, De “Domeneer” van Turfland: Tien jaren evangelisatiearbeid in de Drentsche 
Veenkoloniën, ’s Gravenhage: D.A. Daamen 1916, 85. Voor de evangelisatiegemeenten: T.T. Osinga, 
Hervormde evangelisatieverenigingen in Nederland 1855-1951, Franeker: diss. PThU 2021.
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van de Afscheiding hadden geen enkele behoefte aan een randlidmaatschap 
als dooplid of onder een trap van censuur. In geval van een conflict waren zij 
aanvankelijk geneigd om zich te voegen naar de uitkomst van kerkelijke proce-
dures die nog sterk leken op die in Emden. Het protestantse meerstromenland 
na 1848 bood een eerder niet voorhanden alternatief. Bij conflicten over leer 
en leven ontdekten de afgescheidenen en hun nageslacht de mogelijkheid 
van een ‘overstap’: al vroeg naar de baptisten, vanaf 1892 naar de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, in 1944 naar de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. 
Uittreders bleven zich naar eigen inzicht voegen naar de aloude gereformeerde 
kerkorde en confessie, maar deden dat nu door over te steken naar het alternatief 
van een in hun ogen meer ‘zuivere’ protestantse kerk. Dat was een mogelijkheid 
die in Emden in 1571 nog nauwelijks bestond of werd gethematiseerd.

Ook in andere opzichten werd het Emder model gaandeweg ingehaald door 
de tijd. Essentieel voor dit model was immers dat de belijdende leden en in 
het bijzonder de ambtsdragers elkaars gelijken waren in het geloof, zonder 
dat externe factoren daarbij een rol speelden. Net als de éne Gereformeerde 
Kerk bleek ook dat in het moderniserende Nederland van na 1848 een ideaal 
dat nauwelijks meer viel te handhaven. De geestelijke erfgenamen van Emden 
gingen zich in kerk, diaconaat, school en samenleving doelen stellen die 
het uiterste vroegen van hun f inanciële daadkracht. De gevolgen bleven 
niet uit. Elders in Nederland is het bij mijn weten nog niet systematisch 
onderzocht, maar in de veenstreken werd een uit arbeiders bestaande 
kerkenraad gaandeweg steeds minder gebruikelijk. De gangbare situatie 
in 1940 kwam erop neer dat de samenstelling van de kerkenraad over het 
algemeen een vrij precieze weerspiegeling vormde van de aanslagen in de 
belasting door de burgerlijke overheid. Terugblikkend kunnen we stellen 
dat autonomie van de kerk (zoals bepleit in Emden in 1571)10 zelfs in het 
milieu van de Afscheiding een niet langer te realiseren ideaal bleek. Niet 
alleen confessionele en kerkrechtelijke, maar ook sociaal-economische en 
staatsrechtelijke kaders oefenen invloed uit op de manier waarop christenen 
zich bewegen binnen hun geloofsgemeenschap.
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