
Revisie 2 

Onbeperkte revisie? 

In de Gereformeerde Kerkbode voor de drie noordelijke provincies van 21 juli 2018 stond 

een kritische reactie van mr. Jan Jarig van der Tol (oud synodelid) op mijn artikel over 

revisie, ook gepubliceerd in het Gereformeerd Kerkblad van 30 maart 2018  en ook te 

vinden op deze website. 

Mijn betoog was – kort weergegeven- dat het voor het slagen van revisie nodig is dat blijkt 

dat er bij de besluitvorming is uitgegaan van onjuiste gegevens en/of omstandigheden en/of 

van niet behoorlijk overwogen argumenten. Hierbij zal ook  moeten worden gerekend met 

eerdere besluitvorming. De achtergrond is het voorkomen van een herhaling van zetten.  

Br. Van der Tol meent daarentegen dat besluiten van kerkelijke vergaderingen altijd voor 

revisie vatbaar zijn en blijven en dat het bij revisie slechts gaat om de houdbaarheid van de 

besluiten te toetsen. Met eerdere synodebesluiten en processen voorafgaande aan het ge-

wraakte besluit (van Meppel) behoeft volgens hem ook geen rekening te worden gehouden. 

Tenslotte stelt hij dat zaken niet afgehandeld zijn zolang revisie mogelijk is.  

Het volledige artikel van br. Van der Tol treft u hieronder aan. 

Commentaar 

1. We zijn het er over eens dat revisie van de besluiten van de synode van Meppel op zich zelf 

mogelijk is. Voor de ontvankelijkheid van een revisieverzoek gelden volgens de nieuwe kerk-

orde van de Gereformeerde Kerken geen beperkingen. 

2. Verschillend denken we over de toepasselijkheid van artikel F71.3 van de kerkorde op de 

behandeling van een revisieverzoek. Dit artikel stelt: ‘Een afgehandelde zaak behoort niet op-

nieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of gewijzigde om-

standigheden of inzichten.’ Br. Van der Tol meent dat dit artikel niet over revisie-verzoeken 

gaat en dat toepassing ervan tegenstrijdig is met wat revisie eigenlijk is, volgens hem niet 

meer dan het (opnieuw) toetsen of narekenen van door een synode genomen besluiten en de 

gronden ervan. Ook is hij van oordeel dat het voortraject (eerdere deputatenrapporten en 

synodebesluiten) niet van belang is voor de beoordeling van een revisieverzoek. 

3. Op zich is het juist dat in artikel F81 (over revisie) niet over artikel F71.3 wordt gesproken, 

maar gelet op de systematiek van het betreffende hoofdstuk F (over besluitvorming en rechts-

middelen) ligt toepasselijkheid wel voor de hand.  Artikel F71.3 is namelijk aan het begin van 

het hoofdstuk in algemene bewoordingen geformuleerd met het doel een zigzagbeleid van een 

kerkelijk orgaan (raad, classis of synode) te voorkomen en de besluitvaardigheid en het gezag 

van kerkelijke organen te dienen. Toepassing van F71.3 sluit revisie niet uit – dat zou in het 

licht van art. F81 zelfs tegenstrijdig zijn – maar beperkt ze tot een toetsing aan nieuwe feiten, 

omstandigheden en inzichten of aan ernstige omissies of misslagen De visie die br. Van der 

Tol voorstaat, maakt het mogelijk dat synodebesluiten op elke volgende synode weer kunnen 



worden aangevochten en worden heroverwogen. Dit leidt tot een nodeloze herhaling van 

zetten. Van belang is ook dat de kerkorde in F78 ten aanzien van een herziening van een 

besluit van de synode wel de eis stelt dat er sprake moet zijn van  nieuwe feiten of omstandig-

heden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot 

een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. Een vergelijkbare voorwaarde lijkt voor 

revisie logisch en nuttig. De kerkorde van de PKN kent met betrekking tot de herziening in 

Ordinantie 12, artikel 11 een soortgelijke eis. Met betrekking tot revisie bepaalt Ordinantie 

12, artikel 12, dat een verzoek niet in behandeling wordt genomen ‘indien niet een element in 

geding wordt gebracht dat, bij het nemen van het besluit waarvan revisie wordt verlangd, bui-

ten beschouwing was gebleven of onvoldoende was overwogen.’  Ons artikel F71.3 bevat een 

vergelijkbare clausule. Men zal voor het slagen van revisie dus niet kunnen volstaan met een 

algemeen beroep op strijdigheid met de H. Schrift, de belijdenis of de kerkorde, maar moeten 

aangeven waar en hoe het genomen besluit berust op notoire fouten, aperte omissies en mis-

slagen bij de uitleg van genoemde geschriften, dan wel feiten en/of omstandigheden aanneme-

lijk maken, die waren ze onderkend of bekend geweest, tot een ander besluit hadden geleid.     

Over eerdere besluiten en besluitprocessen lees ik in het eerste artikel van hoofdstuk F: ‘De 

kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met verwerking van 

eerdere besluitvorming.’ Het lijkt me dat dit uitgangspunt ook geldt voor het behandelen van 

en het besluiten over een revisieverzoek. 

De stelling van br. Van der Tol dat besluiten van kerkelijke vergaderingen altijd voor revisie 

vatbaar zijn en blijven, is in principe juist, maar kan tot onzekerheid in de kerken leiden. De 

Christelijk Gereformeerden hebben dat onderkend en in artikel 31 van hun kerkorde bepaald 

dat revisie slechts kan worden gevraagd binnen één maand na kennisneming van het besluit 

en wel bij de eerstvolgende synode. Daarna is het afgelopen. Wij kennen zo’n drastische 

beperking niet, zodat revisie niet aan een tijdslimiet is gebonden. Om de daardoor ontstane 

rechtsonzekerheid weg te nemen, is het van belang dat de synode die over een revisieverzoek 

beslist, de clausule van artikel F71.3 in acht neemt. 

Zijn zaken niet afgehandeld zolang revisie mogelijk is? Nee, want wanneer een besluit is 

genomen is de desbetreffende zaak afgehandeld. In artikel F72.2 lezen we in dit verband dat 

besluiten direct in werking treden. De mogelijkheid van revisie verandert hier niets aan, maar 

sluit een nieuw besluit niet uit, mits blijkt dat er bij de gewraakte besluitvorming is uitgegaan 

van onjuiste gegevens en/of omstandigheden en/of van niet behoorlijk overwogen 

argumenten, zoals artikel F71.3 aangeeft. 

Tenslotte, het lijkt voor een goede besluitvorming zinnig dat elk beginnend kerkenraadslid 

hoofdstuk F van de nieuwe kerkorde eens doorneemt. 

Mr. Emo Bos. 

 

 

 

 



Uit de Gereformeerde Kerkbode van 21 JULI 2018 

 

WEG VAN REVISIE BEGAANBAAR? 
 

Ondergetekende geeft hierbij een reactie op het artikel over revisie geschreven door br. mr. 

Emo Bos voor het Gereformeerd Kerkblad en overgenomen door de Gereformeerde Kerkbode 

(23 juni 2018). Bos stelt de vraag: "is de weg van revisie van besluiten van de GS Meppel 

2017 over zusters die het ambt van predikant, ouderling en diaken mogen bekleden, 

begaanbaar en zinvol?" 

 

Bijzondere feiten en omstandigheden  

 

Br. Bos geeft aan: "dat het verzoek zich niet moet richten op revisie van de formele gronden 

voor de gewraakte besluiten, maar tegen de besluiten zelf." Hij tracht de woorden van prof. 

Ad de Bruijne te ontkrachten als deze zich beroept op de z.i. aanvechtbare onderbouwing bij 

de besluiten van GS Meppel. In dat verband voert br. Bos artikel F71.3 van de Kerkorde aan, 

waar staat:  

"Een afgehandelde zaak hoort niet opnieuw aan de orde gesteld te worden, tenzij er sprake is 

van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden of inzichten."  

Hij legt dit artikel als volgt uit: "Weliswaar richt deze bepaling zich niet op behandeling van 

een revisieverzoek, maar in zijn algemeenheid betekent ze wel een aansporing om bij 

besluitvorming niet in herhaling te vervallen. Dat geldt ook voor revisiebehandelingen. Het 

moet bij revisie daarom wel om bijzondere feiten en omstandigheden gaan, die tot een ander 

besluit leiden." 

 

Houdbare besluiten? 

 

Deze uitleg (citaat) lijkt mij tegenstrijdig en ook onjuist. De genoemde bepaling F71.3 gaat nl. 

helemaal niet over de revisieverzoeken. Bij revisie worden eerder genomen besluiten gewoon 

op de proef gesteld. Zijn ze houdbaar en zeker vanuit de motiveringen en gronden? Zoals de 

Spreukendichter zegt: In het rechtsgeding heeft de eerste spreker gelijk, maar dan komt de 

ander en rekent hem na (Spreuken 18 : 17). Dat is nu typisch revisie (Art. F72.4). Het is goed 

dat zaken nader bekeken worden. Onjuiste bewijsvoering sneuvelt en slecht gemotiveerde 

besluiten vragen in hoger beroep aanpassing. Zo zal de nieuwe synode bezwaren tegen 

besluiten van de vorige synode moeten toetsen. Ook dat is gereformeerd kerkrecht. 

 

Onjuiste redenering 

 

En verder is het betoog van br. Bos ook om de volgende redenen onjuist. Zolang er nog 

revisie mogelijk is, gaat het over niet afgehandelde zaken; besluiten kunnen nl. nog 

teruggedraaid worden als bewezen wordt, dat ze strijdig zijn met Gods Woord. 

Het argument dat de Meppelse besluiten niet op zichzelf staan, maar het resultaat vormen van 

een lang proces, alsmede de procesmatige en vergader-technische toevoeging onder het kopje 

`Gronden voor revisie' doen hierbij niet ter zake. Want de besluiten van GS Meppel 2017 zijn 

gloednieuwe met veel door deze synode zelfbedachte gronden en motiveringen. Zou dat niet 

doordacht en heroverwogen mogen worden? Als een besluit met haar gronden tegen Gods 

Woord ingaan, hebben we ons allemaal gehoorzaam te voegen. 

 

 



Vrij te bespreken 

 

De wijze waarop br. Bos het besluit van GS Ede 2014 omschrijft, klopt niet. Ede typeerde de 

visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, niet als mogelijk 

en gereformeerd, maar dat die visie vrij bespreekbaar moet zijn zolang er vanuit de Schrift 

geargumenteerd wordt (Acta GS Ede 2014-2015,art. 18, blz. 41). 

De revisieverzoeken tegen het Edese besluit met betrekking tot 'de zg. overeenstemming van 

hermeneutiek van GKv en NGK' zijn, in tegenstelling tot wat br. Bos beweert, niet specifiek 

beantwoord, maar meegenomen in de discussie (Acta GS Meppel 2017, art. 73, blz. 137-139, 

145, Besluit 1). 

 

Mr. Jan Jarig van der Tol (afgevaardigde van de PS Noord op de Generale Synode van 

Meppel 2017). 

 

 

 


