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BEGINSELEN VAN KERKELIJKE RECHTSPRAAK
De laatste jaren is er m eer belan gstelling ontstaan voor de
inhoud en w erking van h et gereform eerde kerkrecht. Enerzijds
w ordt gew ezen op de veranderlijkheid van de Kerkorde en w ordt
verandering m et h et oog op aardrijkskundige en tijdsom standigheden
aanbevolen.’ A nderzijds w^ordt gew aarschuwd tegen reglem entering
rondom de Kerkorde, tegen onkritisch gebruik van handleidingen^
en tegen tendentieuze persoonlijke standpunten^ zonder voldoende
acht te slaan op de tekst van de Kerkorde zelf. H et gevaar is groot
dat in de kerkelijke rechtspraak te biecht w ordt gegaan bij w ereldlijk
recht, dat in zichzelf n iet vold oet aan de B ijbelse geboden. We beschouw en kerkelijke geschillen dan m isschien als „koue regsake”
in plaats van als gew etenscrises, waarin breeders van hetzelfde
huis verkeren.
H et is nodig om de Schriftuurlijke beginselen voor de kerkelijke
rechtspraak te herontdekken. D eze behoren zelfs voor de w ereldlijke rechtspraak, die zich v eelal v erliest in form alism e en strictum
jus in plaats van de B ijbelse gerechtigheid en billijkheid na te
streven, tot voorbeeld te zijn. N iet om gekeerd. Intussen is het kwalijk
als kerkelijke rechtspraak zelfs de toets van w ereldlijk recht niet zou
verdragen.
Een begin m et deze herontdekking is in de vijftiger jaren gedaan door prof. P. D eddens uit Kampen, die de resultaten daarvan
publiceerde in De Re^ormatie. Ik g e e f daarvan de volgende beknopte w eergave.
Wat h eeft naar het Woord in de kerk van Christus als recht te
gelden? We zijn n iet klaar m et bezit en bantering van de in de
Kerkorde opgenom en artikelen zo n d er m eer. We lopen dan gevaar,
die kerkorde te zien als een zelfstandige grootheid, los van het
Woord, een codex van u tiliteitsbepalingen, waarbij de man m et
de grootste scherpzinnigheid, de m eeste A usdauer, de langste adem
en de sterkste overredingskracht h et p leit wint. We hebben behoefte aan „Ontdekking der ogen ” (P salm 119 : 18), aan w ijsheid,
aan liefd e, aan kloekheid, aan discretie, aan voorzichtigheid. Een
onm isbaar vereiste is kennis van het Woord des Heren. De Schrift
m oet h et eerste en h et laatste Woord hebben: h eel de Kerkenorde,
alle overeengekom en bepalingen dienen bezien en toegepast in
h et licht van h et Woord.''

Richters en ambtlieden in Deuteronomium
In Deuteronom ium 16 : 18— 20 worden richters en am btlieden
verordend. De richter (o f rechter) h eeft te waken zow el voor de
handhaving van de eerste als de tw eede ta fel van de w et, schuldigen
te straffen en verdrukten te verlossen zowel in norm ale als abnorm ale tijden en in binnenland en buitenland. De w eldaad van Jahweh
was dat Hij h et ambt van rechter verordende om daardoor afdw aling
te voorkom en of de kop in te drukken zodra ze zich vertoonde. De
am btlieden waren verm oedelijk als ondergeschikte am btenaren bij
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de procesvoering en de executie ingeschakeld, waarbij de rechters
de leiding hadden.^
De rechtspraak is locaal geregeld nadat het volk zich in Kanaan
gevestigd heeft. D it leert vergelijking van Deut. 16 : 18 m et Deut.
1 : 15. De rechtspraak wordt van de hoofden naar de steden verlegd.
Dit is van betekenis voor de ontw ikkeling en principiële fundering
van ons kerkrecht: enerzijds hierin, dat de zelfstandigheid van de
plaatselijke kerk een w ezenlijk elem en t is voor de opbouw van de
gem eente; een groeiend kerkelijk leven eist geen sterke centralisatie, doch ju ist decentralisatie; anderzijds dat de Schrift leert dat
aan historisch gegroeide instellingen nim m er star vastgehouden m oet
vi^orden, doch ju ist vordert een soep ele aanpassing aan veranderde
om standigheden. De koning had een h eel speciale taak. Hij greep
n iet in in de bevoegdheden der locale rechters, doch had te waken
dat de ene stam het recht van de andere stam n iet aantastte.^
In Deut. 17 ; 6 gaat het om getuigen bij de rechtspraak. Daarvan
kan dood of leven afhangen. „ 0 p de m ond” van getuigen is op hun
verklaring. Om valse verklaringen te voorkom en m oeten er tw ee
of drie getuigen zijn. Zie ook 2 Cor. 13 : 1. Men w eet hoe talrijk in
de bijbel de klachten zijn over vals getuigenis: Ps. 27 : 12; 35 : 11;
Spr. 6 ; 19; 12 : 17; 19 : 28 etc. De Here h eeft deze zonde tegengegaan in h et negende gebod, en ook m aatregelen getroffen om
zijn volk tegen zulke bozen te beveiligen. Door de getuigen te verplichten de eerste te zijn bij de executie dwingt Jahweh hen om
zelf de verantw oordelijkheid van wat ze doen, zich scherp voor ogen
te stellen. In Deut. 17 : 2 e.v. is de afgodendienst slechts voorbeeld
van een m isdaad, die gerechtelijk wordt vervolgd. De nadruk ligt hier
op h et nauw keurig verhoor, h et grondige onderzoek, de terechtstelling, h et getuigen is der getuigen, en hun aandeel aan de terechtstellin g — kortom op de gerechtelijk e procedure als zodanig. Daarin
sluit zich de w et nauw aan bij hoofdstuk 16 : 18. Beide w etten dienen
om ons te doen zien hoe nieuw voor deze rechters hun taak was. Zij
behoeven en ontvangen aanwijzingen, om dat ze nog ongeoefend zijn.’
A ls de rechters n iet bij m achte blijken om een zaak te ontwarren,
is dat n iet maar ongelukkig voor hen, doch betekent dat een m isere
voor g eh eel Israel, om dat het nu m et onoplosbare m oeilijkheden
b lijft zitten. De h ele rechtspleging is ondergeschikt aan h et leven
van het volk naar de geboden; vgl. ook Deut. 16 : 20. H et volk m oet
deze zaak dan aan de priesters en de rechters gezam enlijk voorleggen (D eut. 17 ; 8, 9) bij het heiligdom ter plaatse o f het regionale
heiligdom . De rechters die alleen de zaak niet konden ontwarren
w orden m et de priesters aangevuld tot een college ad hoc. We kunnen w el onm iddellijk begrijpen waarom de priesters er bij geroepen
worden. De rechters waren leken, 16 : 18, die w el m oesten beantwoorden aan de eisen van w ijsheid en onkreukbaarheid, vgl. 16 : 19,
m aar ze waren toch vooral m ensen van de praktijk. De bestudering
der w et was veelm eer het werk der priesters. De verhouding tussen
beide groepen was ongeveer die tussen predikant en hoogleraar; de
één zit in de praktijk van het werk, de ander is een man van studie
vooral. A ls nu de eerste, ondanks alle praktische ervaring, geen

in die Skriflig

43

analoog geval kan noem en, waarnaar hij een actuele kw estie kan
beoordelen, kan de tw eede vanw ege zijn bredere Schriftstudie hem
te hulp kom en, en hem dingen onder de aandacht brengen, waarop
de eerste n iet g e le t h eeft en zo behulpzaam zijn om de zaak onder
zijn bereik en in zijn m achi te krijgen. De priesters en de rechters
hebben dan sam en de taak om na onderzoek de zaak van het recht
in een gezaghebbende uitspraak te beslissen.’

Gedachten uit het exegetisch werk van prof. B. Holwerda
1) De Here zorgt in Zijn kerk voor de handhaving van het
recht. Hij stelt h et ambt in en roept daartoe; in abnorm ale tijden
vervifekt Hij charism atici, de „richters”; groter w eldaad is het, dat
Hij h et gew one ambt van rechter verordent, en daardoor afdwaling
zoekt te voorkom en, of w el de kop wil zien ingedrukt, zodra ze zich
vertoont.
2) De bedoeling van het rechter-am bt is om het leven van Gods
volk te zegen en en rijk te m aken; de Here legt daarin Zijn volk
niet onder een juk van dienstbaarheid, w ant de am btsdragers zijn er
n iet in de kerk om te heersen, maar om te dienen.
3) Bij de in stellin g van het rechtersam bt ontbreken technische
bijzonderheden, over de organisatie van de rechtspraak horen we
w einig. De b edoeling is blijkbaar, dat als m aar voor de handhaving
van h et re c h t g ezo rg d loordt, er een grote m ate van vrijheid kan
worden gelaten inzake de wijze, waarop m en de zaak aanpakt.
4) H et ambt van rechters is voor Israël een levenskw estie;
toch is er in de concrete uitw erking van dit principe een a an m erkeli]k
verschil: eerst Mozes alleen, daarna de „zware” zaken voor Mozes,
de „lichte” voor de „oversten”: Exodus 18 : 25, 26.
In Kanaan decentralisatie: daar is iets te zien van de „zelfstandigheid der plaatselijke kerk”; daar wordt de rechtspraak naar
de steden verlegd, zonder dat deze nu independentistisch naast
elkaar komen te staan. Voorts h eeft de stam toe te zien, dat elke
stad deze am btsdragers aanwijst.'“
5) W ie recht h e e ft te spreken, m oet uitbrengen een gericht
der g erech tigh eid, een vonnis in vrijsprekende o f veroordelende zin.
H et woord „gerechtigheid” spreekt n iet van een abstracte ideële
norm, maar h eeft op het oog: wat beantwoordt aan de eisen van een
gem eenschap m et een vast verbondsstatuut. Geen form alistische
interpretatie van „gerechtigheid” ! Geen spanning tussen re c h t en
liefde; die tw ee vallen samen; „gerechtigheid” h eeft h eel vaak de
betekenis van „barm hartigheid”.
6) H et volk, dat geroepen is rechters aan te stellen, is ook
verantw oordelijk voor rech tsverkrach tin g; h et m oet stipt gehoorzaam
zijn aan de rechterlijke uitspraken, w aarm ede echter allerm inst een
slaafs en blindelings sanctioneren bedoeld is, en een critische beoordeling niet uitsluit, maar vergt; daarom ook m oet het volk zich
tegen de uitvoering van onrechtvaardige vonnissen verzetten.
7) Verboden wordt alle corruptie bij de rechtspraak: geen buigen van h et gericht (d at is: de p erso o n in rekening brengen, zich
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door zijn positie of door de onderlinge relatie laten verleiden, geen
re c h t te doen); ook geen aannem ing van het geschenk (geschenken
vertroebelen de blik en verblinden, zodat men n iet m eer onbevangen
en onbevooroordeeld in zijn uitspraak is).
8 ) De zin van het rechtersam bt is de exclusieve, to tale gerechtigheid. De rechterlijke am btsdienst is er niet terw ille van de rechters en van rechterlijke hoogheid, m aar deze am btsdienst bedoelt het
volk te brengen tot en te bewaren bij een leven van louter gerechtigheid.
9) Van de kant der rechters begint de rechtshandeling m et het
instellen van een n au w keurig en grondig onderzoek. Elke slordigheid
en onnauw keurigheid kan hier die m eest ernstige gevolgen hebben.
De basis voor verdere rechtshandelingen m ag n iet w ankel zijn, maar
m oet stevig wezen; de rechters m oeten niet afgaan op geruchten,
m aar op feiten ; m en m ag n iet rusten, e e r d e zaak is kom en v a st
te staan.
10) D it w ordt paraenetisch toegelich t aan de hand van het
eerste gebod (afgod erij); w ie zich daaraan schuldig m aakt h eeft
het fundam ent van Israël verbroken, h eeft zich geplaatst buiten de
gem eenschap, w ant hij h eeft de binding aan de HERE prijsgegeven.
Naar h et gevoelen van prof. Holwerda ligt hier de w ortel voor de
artikelen 79 en 80 van de Kerkenorde: grove zonden, die zelfs voor
de w ereld v eelal eerloos maken, en daarom in elk gewoon lid reeds
de afsnijding w aardig zijn.“
11) Een vonnis kan alleen worden geveld op grond van vold o en d getuigen is; onder Israël w^orden m instens tw ee „getuigen”
w ier getu igenis gelijkluidend m oest zijn, gevorderd: de eerste getuige
is de aanklager, om dat hij een beschuldiging inbrengt, die volhoudt
en bekrachtigt; de tw eede en ev en tu eel derde getu ige zijn de personen, die hetzelfde gezien hebben als de aanklager, en dus herhalen w at hij zei.
12) De getuigen m oeten in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor het vonnis dragen: zij zijn de eersten bij de executie.
Maar h eel Israël m oet de execu tie m ede uitvoeren: h eel het volk
m oet m eedoen om de haard van infectie op te ruim en. H et volk
gaat, evenals de rechter, af op h et getu igenis der „getuigen”: wat
een verantw oordelijkheid voor deze laatsten, een waar en zuiver
getu igen is af te leggen!
13) In zeer ingew ikkelde gevallen, als de rechters er n iet uit
kunnen kom en, m oet het volk gaan tot de priesters en rechters sam en
(geen vast gem engd college, doch een vergadering ad h oc). De
rechters krijgen dus in tw eede instantie m et dezelfde zaak te maken;
de priester kan de rechter, uit hoofde van zijn m eerdere Schriftkennis, dingen onder de aandacht brengen, waarop de eerste n iet
g ele t heeft.
14) De uitspraak van deze vergadering is geen advies, maar
gezaghebbend en bindend: de Here vervult Zijn belofte van Ex.
20 : 24 e.v. alzo, dat Hij de zegen van de oplossing van onoplosbare
vragen brengt door de mond van Zijn dienaren; de Here stelt aldus
h et recht in de gem eenschap van Israël veilig: de w et is een zeer
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evangelische genade.
15) De uitspraak van priesters en rechters m oet stipt gehoorzaamd worden: w ie haar verw erpt verw erpt de Here, w ordt wezenlijk
een K anaaniet, en verdient m et de dood gestraft te worden.
16) A ls deze boosheid n iet m et de dood gestraft zou worden,
zou dit kwaad van verw erping van de H ere om zich heen grijpen,
heel Israël in w eerspannigheid de Here opzij zetten, en de gave van
h et land verspelen. De tucht over de en keling beoogt het behoud
van de gem een te (Zondag 31 C atechism us).
17) In tijden van verval, als de kennis der w et bijna is teloor
gegaan, belasten koningen w el L evieten m et de rechtspraak, m ensen
m et de w et vertrouwd, om de rechtspleging w eer op gang te helpen.'^

Kerkorde en staatswet
De Kerkorde m oet n iet als een staatsw et gehanteerd worden,
om dat w ereldlijk en kerkelijk recht onderscheiden zijn.
H et eerste dw ingt nakom ing door straffen en andere sancties
af; het andere w il vrije gehoorzaam heid uit liefde; het eerste straft
m isdadigers ook al bekeren zij zich; kerkelijke censuur eindigt bij
berouw en boetvaardigheid van de zondaar; het eerste let op uitw endige gedragingen van m ensen; h et andere ook op de innerlijke
gezindheid; h et eerste kent de regel n e bis in idem ; het andere niet;
h et eerste m ag n iet toezien o f w etten tegen de grondw et ingaan; de
kerk m oet verw erpen alles w at strijdt m et de W et Gods, desnoods
tegen alle kerkelijke ordening en beslissin gs in.

Het karakter van de Kerkenorde
1. vorm geving aan en k ele Schriftuurlijke beginselen en regelingen
ter voorkom ing van w illekeur en onordelijkheid;
2. dat zij de consciëntie nooit rechtstreeks kan binden. De K.O. is
im m ers evenals de B elijdenis appellabel en exam inabel aan het
W oord Gods;
3. dat zij n iet onveranderlijk is. In h et belang der kerken is zij
voor w ijziging vatbaar (art. 86 K.O.);
4. dat zij kort m oet zijn en kerkelijke juristerij m oet voorkom en,
terw ijl zij grote ruim te m oet laten voor het oordeel van ambtsdragers;
5. dat zij zo duidelijk m ogelijk m oet zijn, zodat ook h et gew one kerklid in staat is haar te verstaan en toe te passen;
6. dat de form ele binding aan haar letter haar n iet m ag laten
ontaarden in een last van m enselijke bepalingen, — waaraan
letterlijk gebonden wordt.'^

Bijbel en Kerkorde
In een kerkelijk geschil m oet eerst de Bijbel open — dan de
Kerkorde. D it b etek en t dat indien een kerkeraad onrecht h eeft
gepleegd , de verontrechte die raad eerst m oet terechtw ijzen en
bestraffen volgens Leviticus 19 : 17 en Matth. 18 : 15 en pas w anneer
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dit geen resultaat h eeft zich kan beroepen op de classis volgens
art. 31 K .0 .“'

Recht om gehoord te worden
Bij h et onderzoek van een zaak m oeten betrokkenen de gelegenheid krijgen om gehoord te worden: Exodus 18 : 13— 16. Salomo
had een aparte rechtzaal gem aakt in het koninklijk paleis (1 Kon.
7 : 7) en daar verschenen partijen om m ondeling het p leit te voeren.
Vgl. ook Deut. 1 : 16; 21 : 20; 25 : 1; Spreuken 18 : 17; 1 Kon. 3;
16 V. Christus wordt ook gehoord door Annas, Kajafas, Herodus,
Pilatus. Paulus w ordt gehoord door Felix, Festus en Agrippa en
hij gaat in appel om door de Keizer gehoord te worden.

Degelijk onderzoek
De rechters worden verm aand ter dege onderzoek te doen en
grondig na te vragen; Deut. 13 : 14; 17 : 4; 19 : 18. Want het zoeken
van h et recht heet: tot God kom en, voor God verschijnen: Ex. 21 : 6;
22 : 8; Deut. 19 : 17, w ant h et gericht is Codes: Deut. 1 : 17, en
de rechters, om dat ze optreden in de Naam des Keren, zijn door
God als Zijn gevolm achtigden geroepen om recht te doen en heten
goden: Psalm 82.’“

De letter en omstandigheden
Bij toepassing van het kerkrecht m oet van de letter uitgegaan en
daaraan vastgehouden worden; echter m oet deze letter n iet op zichzelf, in isolem ent, als volstrekt afdoende voor alle voorkom ende
gevallen, ongeacht de om standigheden, beschouwd worden. We hebben die letter te lezen in h et licht van de Schriften en te m eten
aan die eis der billijkheid. Daartoe m oet gebeden worden om wijsheid, Jak. 1 : 5; Col. 1 : 9, om te leren inzien hoe te werk m oet
worden gegaan, Ef. 1 ; 8.

Appelrecht
De Schrift kent geen recht van appel of „hoger” beroep zoals
de K.O. in art. 31, ook n iet in Ex. 18 : 21, Deut. 1 : 17; 17 : 8.'^
Ook bij de door Josafat ingevoerde rechtspleging, 2 Kron. 19 : 5,
is daarvan geen sprake en evenm in bij de Joden in het N ieuw e
Testam ent, Matth. 5 : 22.
D e R om einen hadden w el appelrecht, waarvan de apostel Paulus
gebruik gem aak heeft. Hand. 25 : 11, 12. Hij deed dit echter vanw ege
zijn apostolische roeping om te Rome van Christus te gaan getuigen,
Hand. 23 : 11. Bij h et leven van de apostelen was een beroepsinstantie overbodig. N iettem in verbiedt de Schrift het instellen daar
van niet.'’
In de w ereldlijke rechtspraak w ordt u itoefening van het appel
recht som s ern stig bem oeilijkt door vorm voorschriften. Geen processtuk kan worden opgem aakt, o f de grootst m ogelijke voorzichtig-
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heid m oet worden in acht genom en, dat n iet over form aliteiten zou
worden gestruikeld en daardoor de procedure zou m islukken. Een
procedure w ordt dientengevolge een behendigheidsspel. Geen man
der praktijk ziet en ig bezwaar in h e l opw erpen van vorm m iddelen.
De rechter doet aan die praktijk van ganser harte m ee. In N ederland
is langzam erhand de overtuiging ontstaan, dat h et zo n iet langer
kon. De grondslag van elk procesrecht is, dat regels worden gegeven
cm een eerlijke rechtsstrijd te w aarborgen, dat dus de eiser gehouden is en hem de gelegenh eid m oet worden gegeven om w at hij
vordert rustig en duidelijk aan de rechter en zijn tegenpartij uiteen te zetten, en de gedaagde gehouden is en gelegenheid m oet
hebben om zijn verdediging behoorlijk voorbereid voor te brengen,
beide om hun bew eringen, zonder elkander verrassingen te bezorgen,
te staven.20

Beslissing moet die gronden inhouden
H et is een onm isbaar vereiste voor een rechterlijke beslissing
dat zij de gronden inhoudt waarop zij steunt. Deze m otivering stelt
de betrokken partij in staat haar kans van slagen in een verdere
instantie te overw egen. De b ew eegredenen in het vonnis behoren
helder en overzichtelijk, sober en bondig te zijn. Ingew ikkelde volzinnen van verm oeiende len gte m oeten daarom worden verm eden,
gelijk de onverstaanbare term en, uitw eidingen en w ijdlopigheden.
V ele vonnissen lijden aan nodeloze om haal en overladenheid: het
is m oeilijk om kort te zijn.^i
Ook de bew ijslastregels volgens h et strakke civiele procesrecht
en n iet op de grondslag van de billijkheid is tegen de leer van de
Schrift.

Romeinse appelrecht
H et appelrecht is afkom stig uit h et oud Griekse en oud Rom einse
recht. In appel m ocht m en zich beroepen op nieuw e feiten; men
m ocht ook nieuw e bew ijsgronden doen gelden; het hoofddoel was,
dat de rechter kwam tot een rechtvaardige uitspraak: m en w ilde dat
er recht gedaan werd. De verklaring, dat m en ging appelleren, had
tot gevolg, dat de u itvoering van h et uitgesproken vonnis werd
opgeschort. Indien h et appél werd verw orpen, dan kwam en in
w erking alle rechtsgevolgen van het reeds uitgesproken vonnis, gerekend vanaf de dag van de uitspraak.^
Na de val van h et W est-Rom einse Rijk b lijft de kerk leven onder
h et R om einse recht, gelijk een bepaling in de L ex Ribuaria luidt:
E cclesia v iv it secu ndu m leg em Rom anam . H et recht van appêl is in
de w ereldlijke rechtspraak doorgedrongen onder invloed van het
Rom einse recht, en h et drong ook door in de kerkelijke rechtspraak.^^
Voor de R eform atie behoort appël tot het kerkelijk recht. Zo
m ag een afgezette priester zich w el op een „m eerdere” synode be
roepen, maar n iet op de keizer (A ntiochië 341). Sinds h et 4e Lateraan-concilie 1215 w ordt h et kerkelijk recht al strakker, ingewik-
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kelder, bedien t h et zich al m eer van term en, ontleend aan het
w ereld lijk recht.^''

Appêl bij Calvijn
Bij Calvijn horen
over appêl zeer w einig. V ergeten dient
n iet te w orden dat G enêve slech ts een en kele kerk had. Die kerk
m oest zelfs m acht aan de staat afstaan, w at zijzelf nooit begeerd
o f gew ild had. Calvijn schrijft naar Zurich, dat G eneve een zodanige
kerkorde had als de zwakheid van deze tijden verdraagt^s
H et verband der Franse kerken is in h et leven geroepen in 1559.
H et krijgt al spoedig een hiërarchisch karakter.^^ De nationale synode
van N im es 1572 bepaalde o.a. dat de genabuurde kerken zullen
trachten ontstane geschillen, die hun kerken verontrusten, bij te
leggen. De classis behandelt de bezwaren van gem een teled en tegen
hun kerkeraad, en houdt er de hand aan, dat de bepalingen der
kerkenorde w orden nagekom en. De classicale appels worden doorgezonden naar de provinciale synode. A ls deze appêls m oeilijk te
beslissen waren en om vangrijk, benoem de m en een com m issie van
een o f tw ee predikanten m et een ouderling om de stukken te onderzoeken. Zij stelden een rapport op; kwam dit in behandeling dan
verlieten de leden van de betrokken classis de vergadering om dat
zij over de zaak al geoordeeld hadden. Men deed zijn best de
nationale synoden, die zo w einig gehouden werden en zo overstelpt
m et verzoeken om te oordelen over alles en nog wat, zo veel
m ogelijk te ontlasten. Som m ige appels kosten de synode enorm v eel
tijd: de synode van Loudon bracht 15 dagen door m et de kw estie
van d ’A rbussy, predikant en hoogleraar te Montauban. De appellanten
m oesten in persoon ter synode verschijnen en hun stukken meebrengen; daaronder w aren er, die de om vang hadden van een boek.
De synoden kunnen de stroom van appels n iet m eer aan. Ze verklaren
n iet m eer in behandeling te zullen nem en w at op vorige nationale
synoden in principe reeds b eslist is; al w at zuiver plaatselijk, classicaal o f provinciaal is; eindelijk, al w at ter nationale synode gebracht
is m et voorbijgaan van de provinciale synode. De nationale synoden
zouden ten slotte alleen behandelen w at betrekking had op de kerkleer, de sacram enten en w at de kerkenorde in h et gem een raakte.^
In de A rtikelen van W ezel 1568 H oofdstuk VIII Art. XI wordt
appêlrecht toegestaan van kerkeraad op classis, van classis op synode.
D eze artikelen hadden ech ter geen rechtskracht als kerkorde.^»

Appëlmogelijkheid sedert de synode van Emden
De synode van Em den erkent in art. 33 appelm ogelijkheid van
een door de classis afgezette predikant op de provinciale o f landssynode. Ook in Particuliere Vragen (22) en Caput II (3 ) is sprake
van beroepsrecht.^
L atere synoden m aken h et appêlrecht m eer algem een en de
D ordtse synode g e e ft een herziene redactie in art. 31 K.O.
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Geen wereldlijk procesrecht
V olgens art. 30 K.O. m oeten kerkelijke vergaderingen alleen
kerkelijke zaken en op kerkelijke wijze behandelen. Men m oet er
daarom tegen w aken dat verkeerde praktijken van w ereldlijk proces
recht in de kerk indringen. De rechtspraak, ook in appêlzaken,
m oet dus geoordeeld worden naar de W et Gods. Deze W et is n iet
een reeks van geboden, die iem and m oet vervullen, maar het is de
w eg, waarop de H ere Zijn verloste volk zet en ze voor afdw alen
bewaart. Een volk zit m et duistere kw esties, die h eel de samenleving in gevaar brengen; de Here g e e ft echter in Zijn heiligdom
licht. Daartoe m oeten de priesters h et volk „leren”, Deut. 17 : 11,
dat is aanwijzing geven, de w eg wijzen, directieven m eegeven, naar
het bevel der w et, die de w il des Keren openbaart. De rechtspraak
beoogt herstel en bew aring van h et leven des Verbonds, dat in de
m eest directe relatie staat ên tot de H ere, én tot de mede-bondgenoten.
De kerkelijke rechtspraak kan n iet adem halen in de form eeljuridische sfeer, w ant ze is religieus-ethisch bepaald. Richten en
helpen zijn in h et H ebreeuw s parallelbegrippen. Richt de w ees,
Jesaja 1 ; 17, betekent: help hem in zijn recht. „Richt mij H ere”,
Psalm 7 : 9; 26 : 1; 35 : 24; 43 : 1, is h et beroep van de verongelijkte
om rechtsbijstand. In h et bijzonder g eld t dit voor de nood van
w eduw e, w ees, arme en vreem d eling die in de praktijk van h et leven
achteruitgezet worden.

De taak van de kerkelijke rechtspraak
De taak van de kerkelijke lech tsp raak is, door argum entatie
u it en naar h et W oord recht en onrecht aan te wijzen, gelijk en ongelijk vast te stellen . En daardoor en daarbij beide partijen te brengen
op de w eg des vredes, nam elijk h et voile, ongestoorde gedijen van
h et leven m et de Here en de naaste in het Verbond. Een kerkelijke
vergadering m ag daarom ook raden en verm anen, evenals kerkleden
dit onderling m oeten doen: Coloss. 3 : 16; 1 Thess. 5 : 11; 2 Thess.
3 ; 15; Hebr. 3 : 13; 10 : 25.
G estreefd m oet ook w orden om door bem iddeling“ pacificatie
te bereiken, alvorens uitspraak gedaan wordt. De bijbel g ee ft vele
voorbeelden van arbitrale pacificatie, Job 9 : 33; 16 : 21; Gen. 31 : 37;
1 Cor. 6 : 5. Ook bij de aanvang van gereform eerd kerkverband
w erd arbitrage dikw ijls toegepast.^i

Problemen van drie appellen
Ondanks de om standigheid, dat h et kerkelijk recht drie appêllen
k en t in teg en stellin g tot h et w ereldlijk recht, w aar één appêl gebruikelijk is, is h et tw ijfelach tig o f de rechtszekerheid in de kerk
groter is dan in de w ereld. Door m eerdere appêllen worden de
stukken onrustbarend verm eerderd en in de doolhof van een overstelpen de hoeveelheid gegeven s is de m ogelijkheid van vergissing
en m isvatting n iet geringer, maar v eeleer vergroot.^^ B ovendien
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w ordt h et contact m et de m eerdere vergadering daardoor eerder
een papieren relatie dan een persoonlijk contact.
Is er nu verbetering te brengen in de kerkelijke rechtspraak?^^
De m ogelijkheid van drie appellen h eeft in onze kerken vaste
voet gekregen op h et voorbeeld van de Franse Kerken, die er
hopeloos m ee vastliepen.
Een alleszins geoorloofde w eg is dat in geval van geschil beide
partijen afspreken zich tot één appêl te beperken. Dit is n ie t in
strijd m et de K.O., die in art. 31 bepaalt dat een bezwaarde zich
op een m eerdere vergadering kan o f m ag, dus niet: m oet, beroepen.^
Evenzeer is h et m ogelijk dat beide partijen in onderlinge overeenstem m ing de b eslissin g toevertrouw en aan scheidsrechters, 1 Cor.
6 : 5; Job 9 : 33; 16; 21; Gen. 31 : 37. Toen er een geschil w^as m et
de kerk van Franeker achtte de synode van Franeker van 1583 het
billijk en rech t dat elk der beide partijen tw ee broeders zouden
aanwijzen om tot een verzoening te kom en. W erden in de eerste
tijd van de R eform atie aan synoden appêlzaken voorgelegd, dan
trachtte m en gezam enlijk eerst partijen te verzoenen; m islukte dit,
dan kwam m en tot een uitspraak.
H oeveel m oeite, tijd en kosten zouden de kerkelijke vergaderingen en de kerken op deze wijze kunnen besparen? En door de
afsnijding van de m ogelijkheid, te kom en tot jarenlange processen —
h oeveel m inder voordeel zou de boze vijand u it de hel over ons

behalen!^^

D e rechtszekerheid b eh oeft bij beperking tot één appêl o f tot
arbitrage n iet te lijden. H et is im m ers n iet zeker dat in appel een
beter vonnis w ordt verkregen. Synodeleden hebben dikw ijls zich
in zoveel zaken in te w erken in korte tijd dat behandeling van
appêlzaken schade kan lijden.
Bij alle rechtszaken m oet de rechtzoekende in de kerk zich allereerst afvragen o f h et om zijn eigen eer en belang gaat dan w el om
de eer van God. In h et eerste geval m oet hij overw egen of h et n iet
beter is om schade en ongelijk te lijden.^*
Dr. L. R oeleveld, senior lektor regte
U n iversiteit van Durban-W estville.
Durban, 3 A ugustus 1971.
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