
Revisie 

Zoals bekend besloot de Generale Synode van Meppel vorig jaar dat het kerken is toege-

staan om ook zusters te roepen tot het ambt van predikant, ouderling en diaken. Dit 

heeft ertoe geleid dat er al verschillende gemeenten tot aanstelling van vrouwelijke 

ambtsdragers zijn overgegaan. Andere aarzelen nog of overwegen revisie. Dat laatste is 

kerkrechtelijk de juiste weg bij bezwaar tegen besluiten van een synode. Maar is die weg 

wel begaanbaar? Daarop wil ik ingaan.  

Onder onze oude KO kon elk kerklid volgens artikel 31 herhaald appel aantekenen tegen een 

besluit van een kerkelijke vergadering. Nu geldt artikel F. 81, dat slechts kerkenraden, classes 

en rechtstreeks in hun eigen belang getroffen kerkleden bevoegd maakt tot het indienen van 

een revisieverzoek. De huidige kerkorde en ook de Generale regeling voor revisieverzoeken 

kennen geen beperking met betrekking tot frequentie en termijn, maar bepalen wel dat het om 

bezwaar tegen besluiten moet gaan. Dat wil zeggen dat het verzoek zich niet moet richten op 

revisie van de formele gronden voor de gewraakte besluiten, maar tegen de besluiten zelf.  De 

opmerking van de columnist Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad van 8 juli 2017, dat 

hij, hoewel zelf voorstander van vrouwelijke ambtsdragers,  een revisieverzoek van het besluit 

van de synode van Meppel kansrijk acht, vanwege de z.i. hoogst  aanvechtbare onderbouwing, 

is – zo geformuleerd – dan ook niet juist. 

 

Ook al kent de kerkorde op het eerste gezicht geen beperking, toch rijst de vraag of een opvol-

gende synode het besluit van haar voorgangster weer aan een volledig onderzoek mag onder-

werpen. Komt dat niet in strijd met artikel F.71.3 over besluitvorming?  ‘Een afgehandelde 

zaak behoort niet opnieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe feiten 

of gewijzigde omstandigheden of inzichten.’ Weliswaar richt deze bepaling zich niet op de 

behandeling van een revisieverzoek, maar in zijn algemeenheid betekent ze wel een aanspo-

ring om bij besluitvorming niet in herhaling te vervallen. Dat geldt ook voor revisiebehande-

lingen. Het moet bij revisie daarom wel om bijzondere feiten en omstandigheden gaan, die tot 

een ander besluit leiden.  

 

Deze beperking ligt voor de hand, omdat revisie in het Nederlandse recht een buitengewoon 

rechtsmiddel is. Zo kan men wel herroeping van een civielrechtelijk vonnis verzoeken, maar 

dan moet er sprake zijn van bedrog, valse stukken of het achterhouden van beslissend materi-

aal door een van de partijen. Voor revisie van strafrechtelijke uitspraken geldt de eis van nieu-

we gegevens (nova), die het ‘ernstige vermoeden’ doen ontstaan, dat de rechter tot een ander 

oordeel zou zijn gekomen, als hij daarvan op de zitting had geweten.  Zo kan nieuw deskun-

digenbewijs aanleiding zijn voor een herzieningsverzoek. Ook het bestuursrecht kent  het 

rechtsmiddel van herziening, maar dat wordt slechts zelden gehonoreerd. Kortom, in het 

gewone recht wordt revisie slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast. 

 

Hoe hebben de kerkordes van andere kerkgenootschappen het geregeld? In art. 32.2 van de 

Kerkorde van de vroegere (synodaal) Gereformeerde Kerken vinden we de volgende bepa-

ling: ‘Geen vergadering is verplicht een verzoek tot revisie in behandeling te nemen, indien 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Novum_(recht)


niet een element in geding wordt gebracht, dat bij het doen van de uitspraak, waarvan revisie 

wordt verlangd, buiten beschouwing was gebleven of onvoldoende was overwogen.’ Een 

vergelijkbare bepaling kent Ordinantie 12, lid 5 van de kerkorde van de PKN van 2016. Dr. 

D. Nauta (Verklaring van de kerkorde van de gereformeerde kerken in Nederland, 1971, p. 

144 e.v.)  gaf destijds een ruime interpretatie van art. 32 K.O. Voor behandeling van het ver-

zoek (de ontvankelijkheid) achtte hij het voldoende, dat de verzoeker aangeeft welk element 

ten onrechte buiten beschouwing is gebleven of onvoldoende werd overwogen. Die kerkordes 

kennen dus een zekere ruimte voor heroverweging van een besluit waartegen bezwaar wordt 

aangevoerd, mits verzoeker aantoont dat er sprake is van bijzondere elementen, die tot een 

anders luidend besluit zouden hebben geleid. 

Gronden voor revisie 
 
Onze kerkorde noemt geen gronden voor revisie. De kerkorde van de CGK geeft in artikel 31 

voor appel en revisie de volgende regel: ‘men dient aan te geven dat en waarom het besluit in 

strijd is met de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/of de aanvaarde kerkorde en sy-

nodale besluiten.’ Deze omschrijving kan  ook voor onze kerken wel als richtlijn worden ge-

bruikt, maar dan wel met de toevoeging dat er in het proces van de besluitvorming van niet of 

niet behoorlijk overwogen of van onjuiste gegevens is uitgegaan. Verder is het duidelijk dat 

de bewijslast rust op de indiener van het verzoek. 

 
Complicaties 

 

Voor revisie van de m/v besluiten van Meppel doemt nog wel een tweetal complicaties op. In 

de eerste plaats staan de Meppelse besluiten niet op zich zelf, maar vormen ze het resultaat 

van een lang proces, waarbij veel argumenten de revue hebben gepasseerd. Al vanaf 2005 

hebben achtereenvolgende synodes het onderwerp ‘m/v en ambt’ behandeld. Verschillende 

deputaatschappen hebben hierover in de jaren 2008, 2011, 2013 en 2016 gerapporteerd. In 

2014 besloot de synode van Ede dat de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke 

ambten mogen dienen als gereformeerd kan worden beschouwd. Deze uitspraak was het on-

derwerp van diverse revisieverzoeken, die alle door  de synode van Meppel zijn afgewezen.  

 

Daarnaast speelt het onderwerp een rol vanwege de relatie met de NGK, omdat ook in dat 

kader daarover besluiten zijn genomen. Zo sprak de synode van Ede in 2014 uit dat door de 

overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege 

het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is wegge-

nomen (Artikel 89, besluit 3). De tegen dit besluit ingediende revisieverzoeken zijn door de 

synode van Meppel afgewezen. Deze synode bevestigde in een besluit, dat de ambten voor 

zusters waren opengesteld, zodat een belangrijk verschil tussen de GKV en de NGK was weg-

genomen en de samensprekingen konden worden voortgezet. 

 

Hobbelig 

 

Samengevat: Voor het slagen van een verzoek tot revisie van de besluiten van Meppel 

moet worden aangetoond dat er nieuwe relevante gegevens zijn, dan wel dat de synode 



bij haar besluitvorming van niet behoorlijk overwogen of onjuiste gegevens is uitgegaan, 

een en ander zodanig dat zij als zij alle relevante  gegevens wel had gekend en goed had 

ingeschat, tot een ander oordeel zou zijn gekomen. De weg van revisie is dus begaanbaar, 

maar wel hobbelig.  
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