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Abstract
In 2021, the General Synod of the Protestant Church in the Netherlands 
decided on differentiation within the one off ice of the minister of the Word. 
It is almost certain that the hitherto strict condition of a full academic 
training with knowledge of the Biblical  languages will be abandoned 
for this purpose. This means nothing less than a break with centuries of 
reformed tradition. This article examines the considerations that have 
played a role in the past in setting this hard condition. Dominant was the 
often not explicitly articulated view that the church of the Reformation is 
fundamentally the church of the Word.

Keywords: Ministry of the Word, off ice, preacher training, academic 
level, biblical languages

Inleiding

Op 12 juni 2021 besprak de generale synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland het rapport ‘Geroepen en gezonden’. Op basis daarvan besloot 
ze tot differentiatie binnen het ene ambt van dienaar des Woords. Enkele 
maanden later, op 11 september, aanvaardde ze de ‘Notitie vervolg rapport 
‘Geroepen en gezonden’’. Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ relativeert 
de noodzaak van het zelfstandig kunnen lezen van Hebreeuws en Grieks, 
maar de opstellers achten een wetenschappelijke eenjarige masteropleiding 
wel noodzakelijk. De daaropvolgende ‘Notitie’ stelt dat laatste echter ter 
discussie. Een werkgroep moet op grond van onderscheiden beroepsprofielen 
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verschillende scenario’s voor de opleiding van de ‘pastor’ (in onderscheiding 
van de predikant) gaan opstellen, waarbij de kerk zal kijken naar ‘de al dan 
niet benodigde academische vaardigheden voor deze f iguur’. Vooralsnog is 
veel onduidelijk. Wel is zo goed als zeker dat de synode de volledige zesjarige 
academische opleiding met kennis van de Bijbelse grondtalen als harde 
voorwaarde voor het aanvaarden van het ambt van dienaar des Woords 
wil loslaten. Dat zal althans het geval zijn voor hen die vooralsnog ‘pastor’ 
gaan heten. Gerben Heitink heeft over de ontwikkeling van het predikant-
schap sedert 1960 geschreven vanuit de invalshoek van professionalisering, 
personalisering en clericalisering.1 In die drieslag zijn respectievelijk het 
beroep (bekwaamheid), de persoon (geschiktheid) en het ambt (bevoegd-
heid) in het geding. Heitink wijst dan op het risico van eenzijdigheid. In 
‘Geroepen en gezonden’ ligt het accent meer dan ooit op de ordinatie (ambt). 
Het heeft er veel van dat ingeleverd wordt op de professie nu de genoemde 
harde voorwaarde losgelaten wordt. Dat betekent niet minder dan een breuk 
met een eeuwenlange traditie. Wij willen op het spoor zien te komen welke 
overwegingen in het verleden op het kerkelijk erf een rol gespeeld hebben om 
de volledige academische opleiding met kennis van de Bijbelse grondtalen te 
eisen. Wij beperken ons in ons historisch overzicht tot de ontwikkelingen in 
de Protestantse Kerk in Nederland en haar rechtsvoorgangers. We beseffen 
daarbij dat er vrijwel altijd niet-predikanten zijn geweest, die – afgezien 
van de sacramentsbediening – predikantswerkzaamheden hebben verricht. 
Denk bijvoorbeeld aan de catechiseermeester, de lerend ouderling en de 
kerkelijk werker. Hun opleidingen blijven buiten beschouwing.

In het spoor van Calvijn

De universitaire scholing van geestelijken was in de eerste helft van de 
zestiende eeuw bepaald niet vanzelfsprekend.2 Verreweg de meeste priesters 
waren op hun ambt voorbereid door in de beste gevallen een Latijnse school 
en enkele praktijklessen. Die laatste volgden zij bij een ervaren priester, 
naar analogie van het stelsel van meester en gezel dat de middeleeuwse 
gilden kenden. Aspirant-priesters maakten pas kennis met de (wij)bis-
schop als ze zich voldoende voorbereid achtten om gewijd te worden. De 
theologische kennis van de priesters die wel een universitaire scholing 

1 Gerben Heitink, Biografie van de dominee, Baarn: Uitgeverij Ten Have 2001, 177-182.
2 Peter Nissen en William den Boer, ‘Pastoraat of universiteit’, in: Herman J. Selderhuis (red.), 
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen: Uitgeverij Kok 2006, 198v.
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hadden gevolgd, zal doorgaans beperkt zijn geweest tot de artes liberales, 
de vooral wijsgerige basisstudie aan de universiteit. Behalve Leuven waren 
vooral de universiteiten in Heidelberg en Keulen geliefd.

Luther stelde kennis van Hebreeuws en Grieks niet als eis voor de gewone 
predikanten.3 Zijns inziens konden zij desnoods toe met enige kennis van 
Latijn en van de Bijbel. Het eerste kon op een Latijnse school geleerd worden, 
het tweede door privé-onderricht. Luther dacht dus niet aan een universitaire 
opleiding voor alle predikanten. In de eerste lutherse kerkorden is dan ook 
weinig of niets over een examen voor het predikantschap vermeld, daarin 
wordt ook niet van eisen daarvoor gerept.

Tegen deze achtergrond komt duidelijk uit dat Calvijn een wezenlijk andere 
keuze maakte. Hij was voorstander van een universitaire studie voor aan-
staande predikanten.4 Hij moest niets van kerkelijke scholen dan wel seminaria 
hebben. In zijn visie vormde de academie een onafhankelijke instelling, die 
haar werk zelfstandig ten opzichte van de kerk had uit te voeren. Achtergrond 
van deze benadering was de mening dat de theologie voluit in verbinding met 
andere wetenschappen diende te staan. Bij Calvijn was voor de opleiding tot de 
dienst des Woords een belangrijk gezichtspunt dat predikanten de grondtalen 
van de Bijbel zelf moesten kunnen lezen. In dit verband moet trouwens zeker de 
naam van Melanchthon genoemd worden, hij heeft zich daar zeer voor ingezet. 
H.H. Kuyper heeft ‘dit bijna dweepend op den voorgrond stellen der talen’ een 
bewijs van de invloed van het humanisme op de reformatoren genoemd.5

Calvijn heeft aan de wieg gestaan van de universiteit van Genève, die in 
1559 werd geopend.6 De academie was een van de instellingen voor hoger 
onderwijs in de gereformeerde gebieden in Europa. De oprichting van de 
universiteit van Genève was al spoedig cruciaal voor de reputatie van de stad 
als plaats van wetenschap. Hoewel lasteraars voorspelden dat de academie 
slechts een klein aantal studenten zou aantrekken, was de werkelijkheid 
anders: door de betekenis van Calvijn als magneet kwam de instelling 
reeds in enkele jaren tot grote bloei. De invloed van de reformator had ook 
betrekking op het curriculum. Zijn eigen humanistische vorming in de 
wetenschappen in Parijs had tot gevolg gehad dat hij de klassieke opleiding 

3 H.H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden, ’s-Gravenhage: 
Nijhoff 1891, 94.
4 Kuyper, De opleiding, 210-230.
5 Kuyper, De opleiding, 197.
6 Stefan Ehrenpreis, ‘Onderwijs en pedagogiek’, in: Herman J. Selderhuis, Handboek Calvijn, 
Kampen: Uitgeverij Kok 2008, 476-485; Karin Maag, ‘Calvijns bijdrage aan de universiteit van 
Genève’, in: Willem Balke, Jan C. Klok en Willem van ’t Spijker (red.), Johannes Calvijn: Zijn leven, 
zijn werk, Kampen: Uitgeverij Kok 2008, 291-293.
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apprecieerde. Karin Maag stelt: ‘Hij heeft nooit de humanistische nadruk om 
terug te keren tot de originele bronnen verworpen, ongeacht of het wel of 
niet de voorchristelijke bronnen waren, zolang hun invloed was beperkt tot 
andere gebieden dan die van geloof en theologie.’7 Het zou evenwel onjuist 
zijn het spoedige succes van de universiteit van Genève alleen aan Calvijn 
toe te schrijven. Vijf jaar na de start van de academie overleed hij en in de 
laatste anderhalf jaar van zijn leven was hij belangrijke perioden ernstig ziek.

Van Emden (1571) tot Dordrecht (1619)8

In de acta van de synode van Emden van 1571 wordt nog in het midden gelaten 
of iemand die toegelaten wil worden tot het proponeren, een theologische 
opleiding gevolgd moet hebben.9 Het proponeren is juist een onderdeel 
van de opleiding tot de dienst des Woords. Het dient in grote gemeenten 
plaats te hebben, onder leiding van een predikant, net als bij Luther naar 
het model van meester-gezel. In de acta van de synode van Dordrecht van 
1574 wordt deze bepaling verder uitgewerkt.10 Er worden dan voorwaarden 
gesteld aan degenen die geen universitaire theologische opleiding hebben 
genoten. In iets andere bewoordingen wordt dat uiteindelijk bevestigd in 
artikel 8 van de kerkorde van Dordrecht van 1619, waarin over ‘Godttzaligheyt 
/ ootmoedigheyt / zedicheyt / goet verstant ende discretie / mitsgaders 
gaven van welsprekentheyt’ wordt gesproken.11

De academische opleiding in de Gereformeerde Kerk van de Nederlanden 
moet al spoedig de standaard tot het predikantschap geworden zijn. De 
bepalingen van 1574 en 1619 bieden geen overwegingen, hetgeen erop kan 
wijzen dat het nauwelijks een punt van discussie is geweest. Op de synode 
van Dordrecht van 1578 en op die van Middelburg van 1581 zijn bepalingen 
opgesteld om theologische studenten in de gelegenheid te stellen om te pro-
poneren.12 De kandidaten konden zich zo in de context van een plaatselijke 

7 Maag, ‘Calvijns bijdrage’, 293.
8 A. van Harten-Tip, De Dordtse Kerkorde 1619: Ontwikkeling, context en theologie, Utrecht: 
KokBoekencentrum Academic 2018, 177-180.
9 Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. 
Rutgers, Dordrecht: J.P. van den Tol 21980, 86 (art. 52).
10 Acta, 140v. (art. 21).
11 Kercken-ordeninge; Gestelt indê Nationalen Synode der Ghereformeerde Kercken te samen 
beroepen eñ gehouden by laste vande Hooghmo : Heeren Staten Generael van de Vereenighde 
Nederlanden Binnen Dordrecht, inden Iare 1618. ende 1619, Utrecht: Salomon de Roy 1620 = De 
Dordtse Kerkorde.
12 Acta, 246 (art. 49) en 381 (art. 14), vgl. De Dordtse Kerkorde, art. 19.
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gemeente op het predikantschap voorbereiden. De voorschriften van 1578 
en 1581 werden op de synode van ’s-Gravenhage van 1586 nog uitgebreid 
met een restrictie: alleen door de universiteit geëxamineerde proponenten 
mochten in het openbaar preken, ze mochten geen sacramenten bedienen 
en ze moesten door hun opleiding of de classis bekwaam geacht worden 
voor het ambt van dienaar des Woords.13 Anja van Harten-Tip wijst op een 
besluit van de provinciale Zuid-Hollandse synode van 1597, waaruit blijkt dat 
het werkelijk om ‘oefenen’ door de proponenten ging: het voorgaan mocht 
alleen in tegenwoordigheid van een ‘professeur ofte predicant’ plaatsvinden.14 
Tevens attendeert ze op een besluit van de provinciale synode van Schiedam 
van 1602: dit proponeren was alleen mogelijk in een periode van minstens 
zes weken tussen het preparatoir en het peremptoir examen. Beide examens 
waren kerkelijk: het eerste diende om iemand beroepbaar te stellen, het 
tweede ging vooraf aan de bevestiging tot dienaar des Woords.15

Voor de academische opleiding van de predikanten waren universiteiten 
in soorten en maten beschikbaar. Ook de aanduidingen ‘academie’ en ‘athe-
neum’ werden wel voor het hoger onderwijs gebezigd. In 1575 kreeg Leiden 
een universiteit, in 1585 volgde Franeker met een academie, in 1614 Groningen 
met een universiteit. Overigens gold als regel dat een gewest maar één zo’n 
instelling op zijn grondgebied kon vestigen.16 Bekend is, dat theologische 
studenten in deze tijd soms al voor het afronden van hun studie van de 
universiteit werden gehaald om een gemeente te gaan dienen.17 Dat had 
te maken met een tekort aan predikanten. In dit verband moet opgemerkt 
worden dat de studie van verschillende predikanten werd gefinancierd door 
een kerkelijke vergadering of instantie in het ressort waaruit zij afkomstig 
waren. Tot de voorwaarden behoorde meestal dat zij in het gebied van de 
geldverstrekker zouden gaan werken zodra zij beroepbaar waren.

In de begintijd van het lutheranisme in de Noordelijke Nederlanden 
was het nog geen absolute eis dat de voorgangers van de gemeenten een 
theologische opleiding hadden genoten.18 De gemeenten gaven de voorkeur 
aan predikanten die in Duitsland gestudeerd hadden.

13 Acta, 491v. (art. 18).
14 Van Harten-Tip, De Dordtse Kerkorde, 178.
15 Kuyper, De opleiding, 349-356.
16 F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland: De geografische herkomst van de gereformeerde 
predikanten in Nederland van 1572 tot 1816: Zoetermeer: Boekencentrum 1996, 71.
17 Van Harten-Tip, De Dordtse Kerkorde, 179.
18 Th.A. Faf ié, Opleiden tot luthers predikant: Het Evangelisch-Luthers Seminarium 1816-1876, 
’s-Gravenhage: Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel 2016, 637.
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In de Gereformeerde Kerk van 1619 tot 1815

Fred van Lieburg heeft tussen 1572 (het jaar van ‘de geboorte van Nederland’) 
en 1816 (in 1815 trad de Hoger Onderwijswet in werking) in totaal 12.580 
gereformeerde predikanten geteld.19 Zeker 233 van hen zijn uit de Rooms-
Katholieke geestelijkheid overgekomen en 297 uit allerlei niet-ambtelijke 
beroepsgroepen. De categorie van de voormalige geestelijken is halverwege 
de zeventiende eeuw vanzelf verdwenen, al ging dat niet zonder moeite.20 
In alle gewesten werd bij het kerkelijk examen in beginsel een universitair 
testimonium geëist.21 Er was wel sprake van verschillen in regelgeving met 
betrekking tot de procedure voor het aanvragen van het examen.

Zolang er een tekort aan predikanten was, bleef echter ook de route 
van artikel 8 van de Dordtse kerkorde of een vergelijkbare route gewoon.22 
Tekenend voor het oplossen van dit tekort is de bepaling in 1649 van de 
Zuid-Hollandse synode dat academisch gevormde studenten de voorkeur 
moesten hebben. De Friese synode ging in 1656 nog een stapje verder. Als 
enige besloot zij om vooralsnog niemand meer te examineren die zich voor 
de alternatieve route aandiende. Ze vond dat een kandidaat een proeve van 
vorderingen in de Hebreeuwse en de Griekse taal diende te presenteren. 
Kennis van de grondtalen van de Bijbel achtten deze kerkelijke vergaderingen 
dus noodzakelijk. Aan het einde van de zeventiende eeuw was artikel 8 
in praktische zin ter ziele.23 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er toen 
inmiddels een overschot aan afgestudeerde theologen was.

Intussen had het aantal instellingen voor de studie theologie zich 
in de zeventiende eeuw gestaag uitgebreid, wat mede verklaart dat de 
markt voor predikanten overvoerd raakte. In 1630 was in Deventer een 

19 Van Lieburg, Profeten, 70-82.
20 Vgl. C.A. Tukker, ‘The Recruitment and Training of Protestant Ministers in the Netherlands 
in the Sixteenth Century’, in: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, 3, 198–215; W.T.M. Frijhoff, 
‘Inspiration, instruction, compétence? Questions autour de la sélection des pasteurs réformés 
aux Pays-Bas, XVIe-XVIIe siècles’, in: Paedagogica Historica, 30, 13-38.
21 Kuyper, De opleiding, 360-365.
22 A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen: Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en 
Oldenbarnevelt, Assen: Van Gorcum en Co. 11974; Franeker: Wever 21991, 31998), 35-38; F.A. van 
Lieburg, ‘Kleine professoren, halve dominees, fijne dokters: oefenaars op de pastorale markt 
in de vroegmoderne tijd’, in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 22 (1998), 1-25; Fred van 
Lieburg, ‘Preachers between Inspiration and Instruction: Dutch Reformed Ministers without 
Academic Education (Sixteenth-Eighteenth Centuries)’, in: Dutch Review of Church History, 83 
(2003), 166-190; J. de Niet, Ziekentroosters op de pastorale markt, Rotterdam: Erasmus Publishing 
2006.
23 Kuyper, De opleiding, 399-422.
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atheneum gevestigd, twee jaar later in Amsterdam. In 1636 was de in 1634 
opgerichte illustere school van Utrecht tot universiteit verheven. In 1648 
was de Veluwse hogeschool te Harderwijk, die in 1600 als stadsschool van 
start was gegaan, tot Gelderse universiteit uitgebreid, Nijmegen was in 
1655 met een ‘kwartierlijke academie’ gevolgd, waarvoor het doek in 1672 
alweer zou vallen. Om de opsomming meteen maar te completeren het 
volgende. In de loop der tijden liep het aantal opleidingsplaatsen gestaag 
terug. De academie van Franeker werd in 1811 opgeheven, die van Utrecht 
en Harderwijk sloten toen eveneens hun deuren, Utrecht heropende die in 
1815. Naast de universiteiten, academies en athenea waren her en der in den 
lande nog illustere scholen voor een lagere variant van hoger onderwijs. Het 
behalen van een doctorsgraad was daar niet mogelijk.

Er was in de Republiek dus sprake van grote variatie op het terrein 
van het hoger onderwijs in de theologie. In dit verband zij vermeld dat 
de Gereformeerde Kerk nooit voor centralisatie of uniformering van de 
predikantsopleiding gestreden heeft. Een plan voor één universiteit voor 
de hele Republiek, dat ergens in de jaren na de synode van Dordrecht van 
1618-1619 is ontstaan, is – als het al ergens is ingediend – nooit uitgevoerd.24 
Ook had de Gereformeerde Kerk er geen bezwaar tegen dat de theologische 
opleiding in een algemene wetenschappelijke instelling onder gezag van 
de gewestelijke overheid was geïncorporeerd. Eigen seminaria, zoals de 
Rooms-Katholieken, de remonstranten en de doopsgezinden die kregen, 
heeft ze nooit nagestreefd. Wel verlangde ze een zekere controle op de 
rechtzinnigheid van de professoren.

Het netwerk voor gereformeerde theologische opleidingen was groter dan 
wat hierboven aan instellingen is opgesomd: in de zeventiende eeuw was er 
nog een bloeiende peregrinatio academica, die vergemakkelijkt werd door 
het Latijn als internationale wetenschappelijke voertaal.25 Studenten uit de 
Republiek gingen volgens dat concept soms voor enige tijd naar het buiten-
land, terwijl studenten van elders wel een opleiding in ons land volgden. Was 
dit vooral iets voor meer vermogende studenten rechten en medicijnen, ook 
gereformeerde studenten theologie deden er op beperkte schaal aan mee. 
Met name in Duitsland waren hogescholen van calvinistische signatuur. In 
de achttiende eeuw echter studeerden de Nederlandse aspirant-predikanten 
door de verslechterde economische situatie mede vanwege de kosten in de 
regel maar aan één instelling voor hoger onderwijs. Deze instellingen 
kenden geen toelatingseisen, noch vaste studieprogramma’s. Studenten 

24 Kuyper, De opleiding, 604-612; de tekst van het plan: bijlage B, 610-630.
25 Van Lieburg, Profeten, 74v.



148  VOL. 72, NO. 2, 2022 

KERK EN THEOLOGIE

konden naar eigen keuze colleges in het auditorium of bij een hoogleraar 
aan huis volgen – als ze daarvoor maar betaalden. Het behalen van de 
doctorsgraad gold als off iciële afsluiting van de universitaire opleiding.26 
Theologiestudenten promoveerden evenwel zelden.27

Naast de universitaire route bleef de kerkelijke met het preparatoir en 
het peremptoir examen gehandhaafd, zij het met gewestelijke verschillen 
in opzet en diepgang. Alleen de theologische faculteit van Groningen had 
het examenrecht van aanstaande predikanten, net als dat in het buitenland 
wel gebruikelijk was voor het predikantschap in de staatskerk.28 Van Lieburg 
heeft gesteld dat de verscheidenheid in domineesland ten aanzien van 
de academische opleidingsvormen zich voortgezet heeft in de kerkelijke 
toelatingsprocedures.29 Wel werd overal niet alleen op leer en leven gelet, 
ook de wetenschappelijke bekwaamheid werd getoetst, in het bijzonder de 
kennis van de grondtalen van de Bijbel en de dogmatiek. En: voor de toegang 
tot het kerkelijk ambt moesten de belijdenisgeschriften ondertekend worden.

Aan lutherse zijde werd het model in de loop van de zeventiende eeuw 
als volgt: een jongeman die luthers predikant wilde worden, kreeg zijn 
voorbereidende onderwijs van een praktiserend predikant, waarna hij aan 
een Duitse hogeschool of universiteit ging studeren.30 Aan het einde van de 
achttiende eeuw waren alle lutherse predikanten-in-spe eigenlijk verplicht 
om dat te doen, maar de praktijk was wel eens anders.

Na de scheiding van kerk en staat, tot 1951

Het decreet over de scheiding van kerk en staat van 1796 beloofde een streep 
te halen door de publieke bezoldiging van de opleiding tot predikant in 
de Gereformeerde Kerk: dat was lastig te rijmen met het beginsel van de 
gelijkberechtiging van alle kerkgenootschappen dat de Bataafse revolutio-
nairen voorstonden.31 De ontwikkelingen aan het einde van de achttiende 
eeuw leken daarmee uit te lopen op een radicaal afscheid van de bestaande 

26 Van Lieburg, Profeten, 76.
27 Van Lieburg, Profeten, 77.
28 Van Lieburg, Profeten, 77.
29 Van Lieburg, Profeten, 78.
30 Faf ié, Opleiden, 637v., ook inzake de regelingen in de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk 
sinds 1791 en in de Evangelisch-Lutherse Kerk sinds 1818.
31 David Bos, ‘De academische reputatie van predikanten in Nederland’, in: Wouter Klouwen 
en Ad van Nieuwpoort (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige, Kampen: 
Uitgeverij Kok 2007, 94.
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situatie. In 1798 werden de ‘Hoogleraren der voormaals Heerschende Kerk’ 
van hun leeropdracht ontheven. Voortaan zou de tot dan toe bevoorrechte 
kerk zich met een eigen seminarie moeten behelpen. Het napoleontische 
regime was de kerken evenwel veel gunstiger gezind. David Bos legt uit: 
‘Het radicaal scheiden van kerk en staat bleek namelijk ook een groot 
nadeel te hebben: de overheid verloor haar greep op de ‘bedienaren van de 
godsdienst’ – terwijl dezen, van hun kant, grote invloed konden uitoefenen 
op het volk. Als predikanten werden gevormd in particuliere, kerkelijke 
kweekscholen, zouden ze maar zo in de ban kunnen raken van achterlijke, 
radicale, staatsgevaarlijke ideeën. Vandaar dat de regering de faculteiten der 
godgeleerdheid geleidelijk aan in ere herstelde.’32 Definitieve rehabilitatie 
volgde onder het bewind van koning Willem I.

Op instigatie van een commissie onder leiding van A.F.J.A. van der Duyn 
van Maasdam kwam het in 1815 tot de invoering van de Hoger Onderwijswet, 
hetgeen tot een nieuw universitair systeem leidde.33 De functie van de 
theologische faculteit was ‘vorming der kweekelingen voor den hervormden 
godsdienst’.34 Daarnaast was nog bepaald dat de Nederlandse Hervormde 
Kerk verplicht was om alleen studenten die aan die faculteit gestudeerd 
hadden, als predikant te accepteren. De overheid had daarmee het monopolie 
op de opleiding van de predikanten. De commissie die de wet had voorbereid, 
had nog het revolutionaire voorstel gedaan om voor aanstaande predikanten 
de doctorsgraad te eisen, omdat de kerkelijke examens naar haar oordeel al 
geruime tijd geen goede waarborg voor de bekwaamheid van de predikanten 
opleverden. Ze vond het bovendien nogal ontmoedigend dat de kerk vaak 
de voorkeur leek te hebben voor ‘bevallige of vlugge, doch oppervlakkige 
kerkredenaren’, boven theologanten die zich meer op de wetenschappelijke 
studie hadden toegelegd.35 Deze benadering sluit geheel aan bij de rol die 
de overheid in de tijd van de Verlichting voor de predikanten weggelegd 
zag: zij moesten zich niet alleen inzetten voor de godsdienst, maar ook 
voor de beschaving.36

32 David Bos, ‘De academische reputatie van predikanten in Nederland’, 95.
33 J. Roelevink, ‘Het rapport van de commissie Van der Duyn van Maasdam over het hoger 
onderwijs uit 1814’, in: Batavia Academica, 10 (1992-1993), 1-61.
34 Albert de Lange, De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie: 
Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905), 
Kampen: Mondiss 1987, 23v.
35 Roelevink, ‘Het rapport’, 35v.
36 David J. Bos, In dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam: Bakker 1999, 51-111; Nikolaj Bijleveld, Voor God, Volk 
en Vaderland: De plaats van de hervormde predikant tussen de nationale eenwordingsprocessen 
in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, Delft: Eburon 2007.
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Het was niet zo dat de commissie de kerkelijke examens wilde afschaffen 
of verlammen, ze wenste die slechts toegankelijk te maken voor degenen 
van wier ‘algemeene bevoegdheid tot het leeraarsambt’ de overheid zich 
verzekerd kon weten. Het voorstel om de promotie voor het predikant-
schap verplicht te stellen werd niet overgenomen. Hetzelfde geldt voor 
het doctoraalexamen. Het bleef bij het door de theologische faculteit af te 
nemen kandidaatsexamen als enige academische drempel voor het propo-
nentsexamen. De universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht bleven 
zo functioneren als ‘kweekscholen’ (Bos) voor de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Later kwam daar de Universiteit van Amsterdam nog bij (van 1881 tot 
1893 en sinds 1946.) Verder werden de kerkelijke examens gehandhaafd, maar 
voortaan werden die niet meer door de classes, maar door de provinciale 
kerkbesturen afgenomen.37

De grondwet van 1848 stelde een nieuwe wet op het Hoger Onderwijs 
in het vooruitzicht, hetgeen alles te maken had met het beginsel van de 
gelijkberechtiging van alle kerkgenootschappen. Daardoor was theologisch 
onderwijs van overheidswege exclusief voor één kerkgenootschap staatsrech-
telijk problematisch. De nieuwe wet werd evenwel pas in 1876 ingevoerd. 
Daarmee kwam een regeling tot stand die als ‘de duplex ordo’ bekend 
geworden is. De eerste route bereidde voor op zelfstandige beoefening van 
de theologie, onder leiding van de van overheidswege benoemde hoogleraren. 
De tweede behelsde de opleiding tot predikant in de Nederlandse Hervormde 
Kerk, onder leiding van de eigen kerkelijke hoogleraren.

Aspirant-predikanten voor de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, 
die uit de Doleantie van 1886 waren voortgekomen, studeerden aanvan-
kelijk aan de in 1880 gestichte Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam.38 
Na de vereniging met de kerken die uit de Afscheiding van 1834 waren 
ontstaan, in 1892, kwam de Theologische School te Kampen daar als 
tweede route voor de Gereformeerde Kerken in Nederland bij. Nadat in de 
eerste jaren na de Afscheiding studenten bij ervaren predikanten waren 
opgeleid, zoals ook de kerkorde van Emden (1571) ooit had voorgeschreven, 
konden zij sinds 1854 bij dit opleidingsinstituut terecht.39 Er waren vanaf 
1892 dus twee routes. Ze hadden een verschillende achtergrond, met 
een eigen spiritualiteit. De Theologische School was lange tijd vooral 

37 C. Hooyer, Kerkelijke Wetten voor de Hervormden in het Koningrijk der Nederlanden, Zalt-
Bommel: Joh. Noman en Zoon 1846, 46-60.
38 Maarten Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, Zoetermeer: 
Meinema 2005.
39 George Harinck en Wim Berkelaar, Domineesfabriek: Geschiedenis van de Theologische 
Universiteit Kampen, Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker 2017.
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een beroepsopleiding, die werd wel ‘een domineesfabriek’ genoemd. Er 
was aanvankelijk geen sprake van universitaire ambitie. Dit lag anders 
aan de VU, die niet alleen was opgericht om orthodoxe gereformeerde 
predikanten op te leiden, maar ook om het wetenschapsideaal van 
Abraham Kuyper gestalte te geven.40 Al verschilden de opleidingen aan 
de VU en in Kampen41 in opzet van die aan de andere universiteiten, 
qua niveau deden ze daar niet voor onder. Ten slotte zij nog vermeld 
dat de Nederduitsche Gereformeerde Kerken net als de afgescheidenen 
terugkeerden naar de tweeledige kerkelijke praktijk van preparatoir en 
peremptoir examen. Die werd in de Gereformeerde Kerken in Nederland 
gehandhaafd.

Wat de ontwikkelingen op het lutherse theologische erf betreft: in 1816 
stichtte de overheid een luthers seminarie.42 Dat kreeg rijkssubsidie, als 
tenminste voortaan alleen predikanten toegelaten werden die net als hun 
hervormde vakbroeders in Leiden, Utrecht of Groningen een kandidaats-
examen in de theologie hadden afgelegd.

Universitaire opleiding, professionalisering en sociale status

Bos heeft nog opgemerkt dat de Nederlandse predikanten – niet alleen de 
hervormde, maar ook de remonstrantse, de lutherse, de doopsgezinde en een 
deel van de gereformeerde – een veel groter deel van hun beroepsidentiteit 
ontleend lijken te hebben aan hun universitaire opleiding dan hun Britse, 
Zweedse, Deense en zelfs Duitse collega’s.43 Hij verklaart:

Een van de redenen daarvoor […]: in de calvinistische traditie (waar ook de 
luthersen en doopsgezinden hier te lande een tik van meekregen) was de 
toelating tot de Heilige Dienst geen kwestie van wijding (door bisschoppen) 
maar van opleiding (door hoogleraren). Als gevolg daarvan bestond er een 
sterke band tussen kerk en universiteit. Vooral in de negentiende eeuw 
bekleedden de hoogleraren in de theologie topposities in het hervormd 
predikantencorps – niet alleen als opleiders en examinators, maar ook als 
‘preadviseurs’ van de hervormde synode.

40 Vgl. A. Kuyper, Encycopaedie der heilige godgeleerdheid, I-III (Amsterdam-Pretoria 1893-1894).
41 Sinds 1939: Theologische Hogeschool; sinds 1987: Theologische Universiteit.
42 David Bos, ‘De academische reputatie’, 96.
43 David Bos, ‘De academische reputatie’, 99v.
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Niet alleen de universitaire opleiding was een kenmerk van de beroepsiden-
titeit van de predikanten, er was ook sprake van toenemende professionali-
sering.44 Die was trouwens al in de achttiende eeuw in gang gezet. Meer en 
meer ging die in de negentiende eeuw gepaard met zorg om de sociale status 
van de predikant. Daarbij werd ook de kwestie van het opleidingsniveau wel 
aan de orde gesteld. In de achttiende eeuw is dat bijvoorbeeld gebleken uit 
de inzendingen voor een door het Haags Genootschap voor de Verdediging 
van de Christelijke Godsdienst uitgeschreven prijsvraag naar aanleiding van 
het in 1789 door de particuliere synode van Zuid-Holland aangekaarte tekort 
aan proponenten dat die voorzag.45 Het genootschap hoopte op voorstellen 
om het probleem te kunnen oplossen. Er zijn maar liefst 47 inzendingen 
binnengekomen. Daarvan is een uittreksel bewaard gebleven. Peter van 
Rooden laat op basis daarvan weten: ‘Geen ingediend voorstel wordt aan zo’n 
scherp commentaar onderworpen als de gedachte ook ongeletterden, dat 
wil zeggen, zij die het Latijn en Grieks in het geheel niet machtig zijn, toe te 
laten tot het ambt.’ Nog een voorbeeld, uit de negentiende eeuw: de afschuw 
waarmee de kerkhistoricus A. Ypey nog in 1827 op een in 1788 verschenen 
handleiding voor het preparatoir en het peremptoir examen reageerde.46 
Volgens hem maakte de uitgave het ‘krankbezoekers, katechiseermeesters, 
schoolmeesters en dergelijke’ mogelijk om predikant te worden, als zij maar 
twee jaar lang lessen aan de academie bijgewoond hadden. Dan kregen 
zij het testimonium dat de hoogleraren hen bestendig onder hun gehoor 
hadden gezien en dan moesten de classes, waarvan de meeste niet in het 
Latijn examineerden, hen wel tot het examen toelaten.

De toenemende professionalisering en de zorg om de status van de her-
vormde predikant is weerspiegeld in de opmars van de toga in de jaren veertig 
van de negentiende eeuw.47 Met hun ambtsgewaad legden de predikanten 
door de impliciete verwijzing naar togaberoepen als advocaten en rechters 
de nadruk op hun academische scholing, zij hadden een echt vak geleerd. 
Ze onderscheidden zich door hun kleding van niet-universitair opgeleide 
personen.

44 Peter van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep: De professionalisering van de 
Nederlandse predikant, 1625-1874’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17/4 (1991), 361-391. 
Vgl. David Bos, In dienst van het koninkrijk, Amsterdam: Bakker 1999, 129-154; Gerben Heitink, 
Biografie van de dominee, 113-141.
45 Van Rooden, ‘Van geestelijke stand’, 388v.
46 Van Rooden, ‘Van geestelijke stand’, 389.
47 M.J. Aalders, De komst van de toga: Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel 
en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898, Delft: Eburon 2001, 80-122.
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Onder de hervormde, de gereformeerde en de protestantse 
kerkorde, sedert 1951

De kwestie van de academische opleiding voor het predikantschap kwam 
opnieuw ter sprake in de aanloop naar de nieuwe hervormde kerkorde 
van 1951, in de kring van de Commissie voor de Kerkorde (1945-1950).48 Er 
werd aan ‘twee soorten dominees’, en wel met een type ‘dominee-zonder-
volledige-academische-opleiding’, gedacht. Vooral Th.L. Haitjema en O. 
Noordmans hebben zich daartegen verzet. Haitjema noemde de opleiding om 
de Schrift in de grondtalen te bestuderen onontbeerlijk. Noordmans merkte 
met betrekking tot het tweede type predikant op: ‘Daarmee zakken we af 
tot het peil van beneden de Moerdijk’.49 Ongetwijfeld dacht hij daarbij aan 
de pastoor met zijn kapelaan op het rooms-katholieke erf, zoals de pastoor 
vandaag de dag aan het hoofd van een aantal niet-gewijde pastores staat. 
De commissie besloot de grenzen van het ambt van dienaar des Woords 
te bewaken. Een academische opleiding met de grondtalen achtten zij 
wezenlijk voor het ambt van dienaar des Woords.

In de kerkorde van 1951 werd uiteindelijk dan ook bepaald dat de pre-
dikanten hun opleiding en vorming bij de theologische faculteit van de 
daarvoor door de kerk aangewezen universiteiten moesten ontvangen.50 
Minder geschoolde werkers in de kerk kregen een plaats onder de bedie-
ningen. Wel kon de generale synode in het geval van opleiding elders of bij 
singuliere gaven een andere weg tot het ambt van predikant openen. Naast 
de bevoegdheid tot de verkondiging van het Woord door de dienaren des 
Woords kende de kerkorde vergelijkbare bevoegdheden voor gekwalificeerde 
niet-ambtsdragers als de verkondiging van het Evangelie door evangelisten 
en de prediking van het Evangelie door hulppredikers en vicarissen.

Sinds 1951 is er veel veranderd. Een belangrijk voorbeeld: de bepalingen 
betreffende de hulppredikers werden met ingang van 1 januari 1978 buiten 
werking gesteld, de opleiding daartoe werd toen gesloten.51 Degenen die 
als hulpprediker werkzaam waren, werden in hun gemeente tot predikant 
bevestigd. Uitzonderingen daargelaten, bleef gelden: wie dienaar des Woords 
wilde worden, moest een academische theologische opleiding volgen.

48 W. Balke en H. Oostenbrink-Evers (bew.), De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950), Zoe-
termeer: Boekencentrum BV 1993, 229-233 en 620v.
49 Noordmans, in: De Commissie voor de kerkorde, 620.
50 Th.L. Haitjema, Nederlands hervormd kerkrecht, Nijkerk: G.F. Callenbach 1951, 211-223.
51 H.A. Post, De kerkelijk werker en het ambt, Kampen: Uitgeverij Kok 2006, 85-101.
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In de gereformeerde kerkorde werd gesproken over ‘een deugdelijke 
theologische opleiding’ voor de toelating tot het ambt van dienaar des 
Woords, en wel aan de Theologische Hogeschool/Universiteit in Kampen of 
aan de VU. Er waren wel uitzonderingen op de regel. Zo is heel veel gebruik 
gemaakt van de in artikel 69.3 van de kerkorde geboden mogelijkheid om 
aan niet-predikanten de bevoegdheid te verlenen om in kerkdiensten voor 
te gaan.52 De visie van D. Nauta dat het derde lid van artikel 69 betrekking 
heeft op ‘een zeer bijzonder geval’ en dat alleen ‘in geval van uiterste nood’ 
de toevlucht tot dat artikel genomen zou moeten worden, ten spijt.53

Feitelijk zijn de hervormde, de gereformeerde en de lutherse regels per 
1 mei 2004 in de Protestantse Kerk in Nederland bestendigd: de academische 
opleiding bleef voorwaarde voor het predikantschap.54 Enkele jaren na 
de vereniging, in 2007, zijn de opleidingen gefuseerd. De hieruit ontstane 
Protestantse Theologische Universiteit werd aanvankelijk gevestigd in Leiden, 
Utrecht en Kampen, later in Amsterdam en Groningen, terwijl inmiddels voor 
de unilocatie Utrecht is gekozen. De PThU werkt wel samen met de andere 
universiteiten ter plaatse, maar er is geen sprake meer van een duplex ordo.

De academische opleiding met grondige kennis van de Bijbelse 
talen voorbij?

Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ staat in een lange reeks, in gang gezet 
door het hervormde rapport ‘Op kleine schaal toch vitaal’ uit 1993.55 Dat 
leidde toen tot de vraag de sacramentsbevoegdheid van kerkelijk werkers 
in kleine gemeenten nader te onderzoeken. Preekbevoegdheid hadden 
zij vaak al. Het lukte echter lange tijd niet daarover tot overeenstem-
ming te komen. Na een zich voortslepende jarenlange discussie besloot 
de generale synode in 2011-2012 vrij onverwacht per 1 januari 2013 de 
mogelijkheid te openen (HBO-opgeleide) kerkelijk werkers ‘in bijzondere 
gevallen’ sacramentsbevoegdheid te verlenen. In de praktijk kunnen 
kerkelijk werkers in gemeenten die hiervoor in aanmerking komen zo 

52 D. Nauta, Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen: 
J.H. Kok N.V. 1971, 247v.; Post, De kerkelijk werker, 108-127.
53 Nauta, Verklaring, 247.
54 Post, 133-159.
55 Vgl. voor de reeks: Klaas-Willem de Jong, ‘Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar 
regel. Pleidooi voor aanpassing van de kerkorde’, in Kerk & Theologie, 69 (2018) nr. 3, 272-285, m.n. 
279v. Aan het pleidooi in dit artikel voegen wij in deze bijdrage de oproep toe aan de HBO-er 
aanvullende opleidingseisen te stellen, een aspect dat indertijd buiten beeld bleef.
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hetzelfde werk doen als predikanten. Waar echter bij predikanten de 
sacramentsbevoegdheid gebonden is aan de persoon, is dat bij kerkelijk 
werkers de situatie waarin zij werkzaam zijn.56 Dit onderscheid is niet 
goed te verantwoorden, te meer daar de theologische onderbouwing en de 
kerkordelijke basis zwak zijn. De vraag naar de opleiding van degene die 
volledig bevoegd is voor de taken die een predikant verricht, moest daarom 
wel opnieuw aan de orde komen. Dat gebeurde in 2019 in de rapportage 
‘Mozaïek van kerkplekken’, gericht op een specif ieke situatie. De vraag 
was: aan welke eisen moet een voorganger voldoen die een zelfstandig 
geworden pioniersplek, oftewel een kerngemeente, dient? De gedachte 
was, dat in een dergelijke context een beperkte tweejarige opleiding op 
HBO-niveau zou moeten volstaan.

Bij de behandeling ter synode op 26 april 2019 pleitte de Commissie van 
Rapport voor ‘een zeer gedegen opleiding’, waarbij ze refereerde aan ‘het ge-
geven dat de Reformatie het ambt van predikant nauw verbonden heeft met 
het Woord, ook als ‘tegenover’’. Ze herinnerde eraan dat ‘de synode dit altijd 
hooggehouden heeft vanwege kennis van grondtalen en brede exegetische 
en theologische kennis en het vermogen om ook op academisch niveau de 
theologie te blijven ontwikkelen.’ De vertegenwoordigster van de PThU stelde 
dat de protestantse traditie altijd gestaan heeft voor goed onderwijs en een 
besef van het belang van kwalitatieve doordenking van ambt en leiderschap, 
teneinde de valkuilen van clericalisering en personalisering te ontwijken. ‘De 
bevlogen Schriftuitlegger behoedt de gehele kerk, ook de kleinere nieuwere 
initiatieven daarvan, voor oppervlakkigheid, egocentrische spiritualiteit en 
traditionalisme. […] Waar nieuwe kerkplekken volop in ontwikkeling zijn 
en we met elkaar zoeken naar f lexibeler kerkvormen, kan niet volstaan 
worden met een klein beetje praktische know-how.’

De gestelde vragen leidden tot het instellen van een nieuwe werkgroep 
en een nieuw rapport, het al genoemde ‘Geroepen en gezonden’. Kenmer-
kend voor het ambt is volgens dit rapport de ‘ordinatie’, de oecumenische 
aanduiding voor de bevestiging met handoplegging. Het onderscheid met 
de ambten van ouderling en diaken wordt dan ook stevig aangezet, hoewel 
de situatie waarin ouderlingen en diakenen de sacramenten bedienen niet 
geheel buiten de orde worden geacht.

Volgens ‘Geroepen en gezonden’ kan voor de ‘pastor’ die een HBO-bachelor 
heeft afgerond een eenjarige WO-master volstaan. Hierin resoneren de 
reacties op ‘Mozaïek’: de kerk heeft academisch gevormde voorgangers nodig 
die geestelijk leiderschap tonen en een bijdrage leveren aan het gesprek over 

56 Vgl. De Jong, ‘Sacramentsbevoegdheid’, 281v.
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fundamentele oriëntaties in de samenleving. Dat kan volgens de werkgroep 
ook met een verkorte universitaire opleiding. Het behoort echter niet tot het 
eigene van het geordineerde ambt de Bijbelse talen te beheersen. Veel geordi-
neerde ambtsdragers waren en zijn er zonder deze vaardigheid, tot opbouw 
van de gemeente en tot heil van de mensen. Daarnaast merkt de werkgroep 
op dat er op het terrein van Bijbeluitleg veel hulpmiddelen beschikbaar zijn.

Conclusies

Het overzicht van dit artikel laat zien dat de gereformeerde traditie in ons 
land zich altijd veel gelegen heeft laten liggen aan professionele beoefening 
van het ambt, waaraan een stevige academische opleiding ten grondslag ligt. 
Het accent verschuift nu in de richting van een oecumenische oriëntatie op 
het ambt, waar ordinatie dominant is. Het is opmerkelijk dat lange tijd de 
universitaire opleiding en de noodzaak tot het bestuderen van de Bijbel in 
de grondtalen nauwelijks onderwerp van discussie is geweest. Vaak was er 
een ruim aanbod van afgestudeerde proponenten en vanuit dat oogpunt ook 
geen noodzaak tot aanpassing.57 Alleen in tijden van krapte had de kerk de 
neiging wat tegemoetkomender te zijn met de opleidingseisen. Dat veranderde 
met de voorbereidingen op de kerkorde van 1951, hoewel toen ook zal hebben 
meegespeeld dat de naoorlogse kerk zich voor een grote taak gesteld zag, die 
alleen met een substantiële uitbreiding van de bestaande groep predikanten 
zou kunnen worden vervuld. De vraag naar voldoende professionele bedienaars 
van Woord en sacramenten heeft in de afgelopen decennia weer een andere 
gestalte gekregen. Aanvankelijk ging het om de wens ook in kleine gemeenten 
tegen aanvaardbare kosten Woord en sacramenten te kunnen blijven bedienen. 
Inmiddels dreigt voor de hele kerk een tekort aan pastorale professionals.58

De recente ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van nieuwe 
vormen van kerk-zijn en de bezinning die dat op gang heeft gebracht. De tijd 
van ‘one fits all’ lijkt voorbij. Daarnaast moet gewezen worden op de invloed 
van de oecumene: als elders voorgangers Woord en sacramenten bedienen 
zonder de eisen die onder ons vanouds worden gesteld aan predikant, waarom 

57 Vgl. Van Rooden, ‘Van geestelijke stand’, 391.
58 P.J. Vergunst, ‘Domineestekort’, in: De Waarheidsvriend, 3 februari 2022; Wilbert Dekker, 
‘Maak in de predikantenopleiding ruimte voor mensen met een tweede roeping’, in: Nederlands 
Dagblad, 19 februari 2022. Het is echter niet voor het eerst dat de alarmklok wordt geluid. Steeds 
bleven tekorten en overschotten beperkt, al kan dat nu anders zijn. Vgl. ook in het synoderapport 
‘Geroepen om te dienen. Een onderzoek naar kerkelijk werkers en predikanten in de kerk (maart 
2022)’, het recente Kaski-onderzoek in bijlage B.
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zou dat dan bij ons niet kunnen? Het is onmogelijk in dit artikel, rekening 
houdend met alle relevante factoren, tot een afgewogen eindoordeel te komen. 
Wij willen met de gepresenteerde historische gegevens vooral onderstrepen 
wat er op het spel staat. De Reformatie heeft vanouds sterk gehamerd op het 
aambeeld van de kerk als creatura verbi. De historicus Willem Frijhoff typeert: 
‘De Reformatie als godsdienst van het Woord’.59 Omdat dit alle terreinen van 
de gereformeerde spiritualiteit en theologie raakt, is het van belang dat elke 
dienaar des Woords, dus zowel predikant als pastor, de Schrift in de grondtalen 
kan lezen en op grond daarvan kan uitleggen. Studenten kunnen aan de 
PThU het lezen in een half jaar (840 studie-uren) leren. Daarnaast zullen ze 
de vertolking naar het heden onder de knie moeten zien te krijgen. Niet voor 
niets heeft de PThU hermeneutiek een kerncompetentie van de universitaire 
predikantsopleiding genoemd. Het is vervolgens een kwestie van overleg, hoe 
voorgangers in spe deze vaardigheden op een zo eff iciënt mogelijke wijze 
kunnen verwerven. Zo is het denkbaar in de opleiding eerder verworven 
competenties in te zetten, een soort van leer-werk-traject te ontwerpen, de 
doorstroom vanuit de HBO-theologie naar de PThU verder te stroomlijnen, 
de mogelijkheden van teamwerk en daarmee de inzet van uiteenlopende 
vaardigheden te bevorderen (waarin een bevoegd voorganger bijvoorbeeld ook 
best twee keer op een zondagmorgen dienst kan doen), enzovoort. Dat heeft 
overigens alleen zin als tegelijkertijd terughoudendheid wordt betracht met 
het verlenen van preekconsent in het algemeen en met sacramentsbevoegdheid 
aan kerkelijk werkers. Er zou een punt kunnen komen, waarop we met elkaar 
moeten zeggen dat dat het zo toch ook echt niet meer kan. Dan is wijziging van 
beleid onontkoombaar. Dat punt is wat ons betreft echter nog lang niet bereikt.
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