Besluit GS Utrecht-West 2004 van de CGK m.b.t. zendingsgemeenten en evangelist
(toegevoegde tekst art.21 en 4 KO)
De CGK gaven in 2004 ruimte aan zendingsgemeenten, zodat ze binnen het kerkverband
van de CGK wel een eigen invulling kunnen geven aan allerlei zaken. Deze besluiten
vormen nu een onderdeel van de kerkorde (art.21 en art 4 lid 6)
Besluit van de GS Utrecht-West 2004 van de Christelijke Gereformeerde kerken
inzake zendingsgemeenten en de positie van de evangelist
Acta art. 199
De synode besluit
3. aan de tekst van art. 21 K.O. toe te voegen:
‘Een middel om het evangelie te verkondigen is het stichten van zendingsgemeenten.
a. Een zendingsgemeente is een gemeenschap van gelovigen die ontstaat uit missionaire
arbeid, die zich ontwikkelt tot een zelfstandig functionerende gemeente en die zichzelf ook
weer toewijdt aan missionaire arbeid;
b. een zendingsgemeente staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad die het
initiatief tot missionaire arbeid heeft genomen, of onder verantwoordelijkheid van een
andere, door de classis aan te wijzen kerkenraad;
c. wanneer een gemeenschap van gelovigen contact zoekt met een christelijke
gereformeerde kerk, zal de kerkenraad, alvorens hij een besluit neemt, advies inwinnen bij
de classis;
d. in het proces waarin de zendingsgemeente toegroeit naar een zelfstandig functioneren,
kan gebruik gemaakt worden van de regelingen van bijlage 52 K.O.;
e. indien een zendingsgemeente in staat is zelfstandig te functioneren, kan tot instituering
worden overgegaan in overeenstemming met de bepalingen van art. 38 K.O.;
f. in een zendingsgemeente kunnen Gods Woord en de sacramenten bediend worden door
evangelisten zoals bepaald in art. 4 lid 6 K.O.;
g. een zendingsgemeente komt minstens eenmaal per zondag samen in een eredienst zoals
bedoeld in art. 64 K.O. In andere samenkomsten – bij voorkeur op zondag – zal aandacht
gegeven worden aan het onderwijs in de gereformeerde leer en de gereformeerde belijdenis;
h. na de instituering van de zendingsgemeente kunnen de bijzondere regelingen van kracht
blijven zolang de situatie van de gemeente daarom vraagt en de classis dit wenselijk acht’;
4. met betrekking tot evangelisten in zendingsgemeenten in de beschrijving van de positie en
bevoegdheden van de evangelist in zendingsgemeenten aan te sluiten bij art. 4 K.O.,
middels het toevoegen van een nieuw lid 6;
5. de tekst van art. 4 nieuw lid 6 K.O. als volgt vast te stellen:
‘In zendingsgemeenten (zie art. 21 K.O.) kan aan een evangelist het recht worden verleend
alle dingen te doen die behoren bij zijn specifieke taak en voortvloeien uit zijn positie als
‘bijzondere dienaar des Woords’. Deze ‘evangelist naar artikel 4 K.O.’ zal zich inzetten als
pionier en opbouwwerker voor het stichten en opbouwen van zendingsgemeenten.
Betreffende deze evangelist is bepaald: a. deze evangelist wordt benoemd door de
kerkenraad, die verantwoordelijk is voor het werk ten dienste van de zendingsgemeente. De
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aanstelling geschiedt in een dienstverband volgens de regeling kerkelijk werkers van het
landelijk Dienstenbureau;
b. benoeming en bevestiging van deze evangelist vinden plaats nadat op de classis
gebleken is,
– dat hij de gave heeft ontvangen van het inzicht in de Heilige Schrift
– dat hij inzicht heeft in de leer van de kerken in aansluiting aan de belijdenisgeschriften;
– dat hij de bekwaamheid heeft om Gods Woord te verkondigen;
– dat hij inzicht heeft in de beginselen van de kerkregering en kennis van de kerkorde;
– dat hij vol is van geloof en van de Heilige Geest en zich geroepen weet tot het werk van
een evangelist;
c. om te kunnen worden benoemd als evangelist naar artikel 4 K.O. is minimaal een
afgeronde HBO-opleiding theologie noodzakelijk. Bij kandidaten met een opleiding op HBOniveau dient een aanvullende vorming op het gebied van geloofsleer, homiletiek en kerkrecht
overwogen te worden. Bij kandidaten met een universitaire opleiding kan een gerichte
verdere missionaire vorming gewenst zijn. De kerkenraad, die de evangelist aanstelt, beslist
welke aanvullende opleiding en verdere vaardigheden voor de uitoefening van zijn taak
noodzakelijk zijn. Dit geschiedt in overleg met de classis;
d. alvorens over te gaan tot de bevestiging van de evangelist naar artikel 4 K.O., verzoekt de
kerkenraad de classis om hem te onderzoeken naar analogie van het bepaalde in art. 4 lid
3a K.O. De kerkenraad zal niet eerder tot zijn bevestiging overgaan dan nadat de classis
hiervoor toestemming heeft verleend;
e. de bevoegdheden van deze evangelist vervallen op het moment dat zijn dienstverband
beëindigd wordt;
f. een evangelist naar artikel 4 K.O. kan zijn dienstverband beëindigen na goedkeuring van
de kerkenraad en de classis;
g. wanneer een evangelist naar artikel 4 K.O. wordt benoemd in een ander classicaal
ressort, kan de classis waarheen hij vertrekt bepalen of een (gedeeltelijk) onderzoek
opnieuw nodig is. De classis besluit hierover na overleg met de classis waaruit hij vertrekt;
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