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Voorwoord van de vertaler
Hierbij wordt u deze bijgewerkte Nederlandse vertaling van het Handboek 20092013 van de Kerk van de Nazarener aangeboden. Ten opzichte van het originele
Handboek mist u hier slechts de 800 serie, namelijk de diverse formulieren en de
statuten van de NJI, NMI en RCL. Als iemand die wil vertalen of al vertaald heeft,
hou ik me uiteraard zeer aanbevolen voor opname in dit Handboek.
Enige vertaaltechnische zaken:
1. Voor de vertaling van het woord “minister” is gekozen voor de term “predikant” dan wel “prediker” en soms ook “bevoegde” of zelfs “dienaar”, waarbij
we nadrukkelijk aantekenen dat “minister” een véél breder begrip is dan
“predikant”. De term “minister” is nauw verwant met “ministry”, wat we in
het Nederlands kunnen vertalen met “bediening”. Het heeft diezelfde breedte.
2. Omwille van de compactheid is overal waar in het Engels de vrouwelijke en
de mannelijke vorm vermeld was, in de vertaling louter de mannelijke vorm
gebruikt, waarbij hier dus nadrukkelijk aangetekend wordt dat altijd beide
bedoeld worden!
3. Zie verder de rubriek “Standaardvertalingen” achterin dit Handboek.
Deze vertaling poogt het origineel zo getrouw mogelijk weer te geven. Elke vertaling heeft echter haar eigen zwakheden en daarnaast is het mogelijk dat bepaalde
wijzigingen over het hoofd gezien zijn, hoezeer dat ook geprobeerd is te voorkomen. Daarom wordt bij voorbaat gesteld dat slechts het meest recente originele
Engelstalige Handboek, zoals uitgegeven op gezag van de Algemene Vergadering
van de Kerk van de Nazarener, basis kan zijn voor juridische aanspraken of theologische interpretaties.
Dordrecht, juni 2010
Hans Deventer
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Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, Want wie de ander liefheeft, heeft de
wet vervuld. ...alle geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, Dus de wet vindt
zijn vervulling in de liefde. (Romeinen 13).
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Voorwoord van de districtssuperintendent
Voor u ligt het handboek van de Kerk van de Nazarener. Als wereldwijde kerkgemeenschap hebben we gezamenlijke structuren, regels en principes af gesproken
voor ons christen- en gemeenteleven. U treft dan ook een grote diversiteit aan
onderwerpen aan. Hierin ligt dan ook gelijk de valkuil van dit handboek. Het lijkt
er op dat alles even belangrijk is en even duidelijk. Dit is zeer zeker niet het geval.
Eigenlijk moet u dit handboek zien als een gereedschapskist met een groot aantal
gereedschappen voor het functioneren van de Kerk van de Nazarener. Sommigen
delen zijn voor gebruik van iedereen (de hamer en de spijkers om in de beeldspraak
te blijven), andere delen zijn voor de vakman (de scherp geslepen beitel), weer
andere delen zijn als de gereedschappen die je gebruikt bij problemen (bepaalde
meetapparatuur). Niemand zou er aan denken om alle gereedschappen gelijk te
gebruiken omdat ze in dezelfde gereedschapskist zitten. Zo moet ook iedereen met
wijsheid ons handboek gebruiken voor die doelen waar het voor geschreven is.
Iedereen moet kennis nemen van onze missie, onze waarden en onze geloofsbelijdenis. Hier klopt het hart van onze kerk. Christus heeft ons geroepen om Christus
gelijkvormig te leven, en dit werk van genade ontvangen wij door de Heilige Geest.
Dit is onze hoop en onze boodschap voor iedereen. Sommigen die leiding gaan
geven moeten kennis nemen van de gedeelten van de kerken raad. Anderen die
zoeken naar een bediening als predikant zullen die secties moeten lezen. Degenen
die willen weten hoe we in een gebroken wereld zo dicht mogelijk bij Gods ideaal
en wil denken te blijven moeten onze ethische standpunten lezen. Ook al mogen
we daarbij niet vergeten dat we hierin ‘trachten de wil des Heren te verstaan’.
Ons gebed is dat dit handboek ons helpt om tot een eensgezinde en gezamenlijke
wijze van kerk-zijn te komen. Daarin gesteund door een goed besef van onze
geschiedenis, onze waarden en onze roeping als Kerk van de Nazarener. Zo zal
dit handboek dan voor u en de gemeente een hulp boek vormen.
Onze missie is ons doel, onze waarden de kracht die ons drijft, Gods Geest degene
die ons leven en liefde geeft, onze afspraken en structuren de wegwijzers die ons
helpen de weg van Christus te gaan.
Ds. Arthur Snijders
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Voorwoord
“De missie van de Kerk van de Nazarener is Christusgelijkvormige discipelen te
maken onder alle volken.”
“Het primaire doel van de Kerk van de Nazarener is het verbreiden van het
Koninkrijk van God door het bewaren en verkondigen van christelijke heiliging
zoals beschreven in de Schriften”
“De kritische doelen van de Kerk van de Nazarener zijn ‘een heilige christelijke
gemeenschap, de bekering der zondaren, de volkomen heiligmaking van de gelovigen en hun groei in heiliging en de eenvoud en de geestelijke kracht die in de
eerste christelijke kerk aanwezig was, gepaard gaande met de prediking van het
evangelie aan de ganse schepping.” (25)
De Kerk van de Nazarener bestaat om te dienen als instrument voor de voortgang
van het Koninkrijk van God door het verkondigen en onderwijzen van het evangelie over de gehele wereld. Onze duidelijk omschreven opdracht is het bewaren
en verspreiden van christelijke heiligheid zoals beschreven in de Schriften, door
de bekering van zondaren, het terugbrengen van afvalligen en de volkomen heiligmaking van gelovigen.
Ons doel is een geestelijk doel, namelijk het evangeliseren als antwoord op de
Grote Opdracht van onze Heer: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen.” (Matteüs 28:19-20, vgl. Johannes 20:21 en Marcus 16:15). Wij geloven
dat dit doel bereikt kan worden door een gezamenlijk overeengekomen beleid
en werkwijzen, met inbegrip van geloofsartikelen en normen op het gebied van
ethiek en levensstijl die de tijd doorstaan hebben.
Deze editie 2009-2013 van het Handboek bevat een kort historisch overzicht
van de kerk; de kerkelijke constitutie, die onze geloofsartikelen, ons begrip van
kerk-zijn, het Convenant van Christelijk Karakter voor een heilig leven, en de
grondprincipes van organisatie en bestuur bevat; het Convenant van Christelijk
Gedrag, dat essentiële onderwerpen in onze hedendaagse samenleving bespreekt;
en het beleid van de kerk ten aanzien van de plaatselijke-, districts- en algemene
kerkelijke organisatie.
De Algemene Vergadering is het hoogste leerstellige en wetgevende lichaam binnen de Kerk van de Nazarener. Dit Handboek bevat de besluiten en uitspraken
van de afgevaardigde geestelijken en leken van de 27e Algemene Vergadering, die
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bijeenkwam in Orlando, Florida, U.S.A., van 28 juni tot 2 juli 2009, en is daarom
gezaghebbend als gids bij onze handelingen. Aangezien het de officiële verklaring
van het geloof en de beleving van de kerk is, en overeenstemt met het onderwijs
van de Schriften, verwachten we dat onze mensen overal de geloofsartikelen en
de leiding en hulp voor een heilig leven die hierin vermeld staan zullen accepte
ren. Hierin tekortschieten, nadat men tevoren plechtig beloofd had aan de eisen
die het lidmaatschap van de Kerk van de Nazarener stelt te voldoen, schaadt het
getuigenis van de kerk, schendt haar geweten, en doet de gemeenschap van de
mensen genaamd Nazareners uiteenvallen.
De bestuursvorm van de Kerk van de Nazarener is onderscheidt zich duidelijk.
Zij heeft een representatieve organisatiestructuur - noch zuiver episcopaal, noch
volledig congregationalistisch. Omdat de leken en de geestelijken een gelijkwaardig
gezag hebben in de beraadslagende en wetgevende eenheden van de kerk, is er
een wenselijke en effectieve balans in bevoegdheden. Wij zien dat niet alleen als
een mogelijkheid voor participatie en dienst in de kerk, maar ook als een verplichting van de kant van zowel de leken als de geestelijken.
Toewijding en heldere doelen zijn belangrijk. Maar verstandige en geïnformeerde
mensen die samen overeengekomen handelwijzen en procedures volgen, bewerkstelligen sneller de voortgang van het Koninkrijk en vergroten hun getuigenis voor
Christus. Daarom is het de plicht van onze leden zichzelf vertrouwd te maken met
dit Handboek – de geschiedenis van de kerk en de leer en de ethische handelwijze
van de ideale Nazarener. Het volgen van de aanbevelingen op deze bladzijden zal
een loyaliteit tegenover zowel God als de kerk voeden en zal de effectiviteit en het
rendement van onze geestelijke inspanningen vergroten.
Met de bijbel als onze hoogste gids, verlicht door de Heilige Geest, en het Handboek
als onze overeengekomen verklaring van geloof, handelwijze en bestuursvorm,
kijken we met vreugde en onverminderd geloof in Jezus Christus uit naar de
komende vier jaar.
De Raad van Algemene Superintendenten
Jerry D. Porter
Jesse C. Middendorf
J.K. Warrick
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Historisch overzicht
Het historisch christendom en het
Wesleyaanse heiligingserfgoed
Eén Heilig Geloof
De Kerk van de Nazarener heeft zichzelf vanaf het begin gezien als een tak van
de “ene, heilige, algemene en apostolische” kerk en heeft geprobeerd daaraan
trouw te blijven. Zij belijdt zich te identificeren met de geschiedenis van Gods
mensen zoals die opgeschreven is in het Oude en Nieuwe Testament, evenals
met de geschiedenis die zich heeft voortgezet sinds de dagen van de apostelen tot
op de dag van vandaag. Zij ziet als haar eigen mensen allen die door de eeuwen
heen door Jezus Christus verlost zijn, in wat voor kerkverband zij ook gevonden
mogen worden. Zij erkent de oecumenische geloofsbelijdenissen van de eerste vijf
eeuwen van het christendom als verwoordingen van haar eigen geloof. Hoewel
de Kerk van de Nazarener gehoor gegeven heeft aan haar speciale roeping om de
leer en ervaring van volkomen heiligmaking te verkondigen, heeft ze ervoor zorg
gedragen de eenheid met de historische kerk te bewaren in haar verkondiging
van het Woord, haar bediening van de sacramenten, haar zorg voor het opleiden
en onderhouden van een geestelijkheid die waarlijk apostolisch is in geloof en
handelwijze, en in het inprenten van discipline tot een Christusgelijkvormig leven
en dienst aan anderen.

De Wesleyaanse Opwekking
Het christelijk geloof is aan de Nazareners doorgegeven via de historische godsdienstige stromingen en vooral door de Wesleyaanse opwekking van de 18e eeuw.
In de jaren dertig van de 18e eeuw ontstond de brede Evangelische Opwekking
in Groot-Brittannië, voornamelijk geleid door John Wesley, zijn broer Charles, en
George Whitefield, geestelijken van de Kerk van Engeland. Door hun bemiddeling keerden vele mannen en vrouwen zich af van de zonde en werden in dienst
van God gebracht. Deze beweging werd gekarakteriseerd door lekenprediking,
getuigenissen, tucht en groepen van serieuze discipelen die bekend stonden als
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“societies”, “classes” en “bands”. Als een beweging van het geestelijk leven, horen
tot haar voorlopers het Duitse Piëtisme, belichaamd in Philip Jacob Spener, het
17e -eeuwse Engelse Puritanisme; en een geestelijke opwekking in New England
beschreven door de predikant-theoloog Jonathan Edwards.
De Wesleyaanse fase van de grote opwekking werd gekenmerkt door drie theologische punten: wedergeboorte uit genade, door het geloof; christelijke volmaaktheid
ofwel heiliging, evenzo uit genade, door het geloof; en het getuigenis van de Geest,
die zekerheid geeft over de genade. Eén van John Wesleys specifieke bijdragen was
een nadruk op volkomen heiligmaking in dit leven als zijnde Gods genadige voorziening voor de christen. Door het zendingswerk van het jonge Britse Methodisme
werden deze theologische accenten wereldwijd verspreid. In Noord-Amerika werd
in 1784 de Methodist Episcopal Church opgericht. Haar formele doel was “het continent te hervormen, en schriftuurlijke heiliging over deze landen te verspreiden”.

De Heiligingsbeweging van de 19e eeuw
In de 19e eeuw begon een hernieuwde nadruk op christelijke heiligheid in de
Oostamerikaanse staten, die zich verspreidde over de gehele USA. Timothy Merritt,
een Methodistische geestelijke en de eerste redacteur van de Guide to Christian
Perfection, was één van de leiders van de heiligingsopwekking. De centrale figuur
van de beweging was Phoebe Palmer uit New York City, leidster van de “Dinsdagse
Bijeenkomst voor de Bevordering van Heiliging”, waar Methodistische bisschopen,
professoren en diverse geestelijken zich voegden bij de oorspronkelijke groep
vrouwen, op zoek naar heiliging. Gedurende vier decennia bevorderde mw. Palmer
het Wesleyaanse accent in de heiligingsbeweging door spreekbeurten, boeken en
artikelen, en als redacteur van de invloedrijke Guide to Holiness.
De heiligingsbeweging overschreed de grenzen van het Methodisme. Charles G.
Finney en Asa Mahan, beiden van het Oberlin College, brachten het vernieuwde
accent op heiliging in de Presbyteriaanse en Congregationalistische kringen, evenals opwekkingsprediker William Boardman. De Baptistenpredikant A.B. Earle
was één van de leiders van de heiligingsbeweging binnen zijn kerkgenootschap.
Hannah Whitall Smith, een Quaker en een populaire heiligingspredikster, schreef
Het geheim van een gelukkig christelijk leven (1875), een klassiek boek over het
geestelijk leven.
In 1867 begonnen de Methodistenpredikanten John A. Wood, John Inskip en
anderen in Vineland, New Jersey, met de eerste van een lange reeks landelijke tentbijeenkomsten. Zij richtten in die tijd ook de National Camp Meeting
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Association for the Promotion of Holiness op, nu bekend als de Christian Holiness
Association. Tot in de eerste jaren van de twintigste eeuw steunde deze organisatie tentbijeenkomsten van de heiligingsbeweging in de gehele Verenigde Staten.
Er verschenen ook plaatselijke en regionale heiligingsorganisaties, alsmede een
stroom van heiligingsperiodieken en -boeken.
Het getuigenis van christelijke heiligheid speelde op verschillende wijzen een rol
van betekenis in het ontstaan van de Wesleyan Methodist Church (1843), the Free
Methodist Church (1860) en in Engeland het Leger des Heils (1865). In de jaren
tachtig ontstonden nieuwe specifieke heiligingskerken, waaronder de Church of
God (Anderson, Indiana) en de Church of God (Holiness). Diverse oudere tradities
werden eveneens beïnvloed door de heiligingsbeweging, zoals bepaalde groepen
Mennonieten, Brethern en Quakers, die de Wesleyaanse kijk op volkomen heiligmaking overnamen. De Brethern in Christ Church en de Evangelical Friends
Alliance zijn voorbeelden van deze vermenging van geestelijke stromingen.

Vereniging van heiligingsgroepen
In de jaren negentig van de 19e eeuw kwam een nieuwe golf van heiligingsgroepen
tot leven. Hieronder waren onafhankelijke kerken, zendingsposten in binnensteden, opvangtehuizen en zendings- en evangelisatiegenootschappen. Een aantal
mensen in deze organisaties verlangden sterk naar een bundeling van krachten
tot één nationale heiligingskerk. Uit deze ontwikkelingen is de huidige Kerk van
de Nazarener voortgekomen.

The Association of Pentecostal Churches of America
Op 21 juli 1887 werd in Providence, Rhode Island, de People’s Evangelical Church
opgericht met 51 leden en Fred. A. Hillery als predikant. Het jaar daarop werd de
Mission Church opgericht in Lynn, Massachusetts, met C. Howard Davis als predikant. Op 13 en 14 maart 1890 ontmoetten vertegenwoordigers van deze en andere
onafhankelijke heiligingsgemeenten elkaar in Rock, Massachusetts en richtten
zij de Central Evangelical Holiness Association op met kerken in Rhode Island,
New Hampshire en Massachusetts. In 1892 ordineerde de Central Evangelical
Holiness Association Anna S. Hanscombe, naar men aanneemt de eerste van de
vele vrouwen die geordineerd werden in hun bediening in de moederkerken van
de Kerk van de Nazarener.
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In januari 1894 stichtte zakenman William Howard Hoople in Brooklyn een
evangelisatiepost, die in mei werd voortgezet als de Utica Avenue Pentecostal
Tabernacle. Tegen het eind van het volgende jaar waren ook de Bedford Avenue
Pentecostal Church en de Emmanuel Pentecostal Tabernacle opgericht. In december 1895 aanvaardden de afgevaardigden van deze drie kerken statuten, een
korte geloofsbelijdenis en een huishoudelijk reglement en vormden daarmee de
Association of Pentecostal Churches of America.
Op 12 november 1896 kwam een gezamenlijk comité van de Central Evangelical
Holiness Association en de Association of Pentecostal Churches of America bijeen
in Brooklyn, om een plan tot vereniging op te stellen, onder laatstgenoemde naam.
Vooraanstaande mensen in dit kerkgenootschap waren Hiram F. Reynolds, H.B.
Hosley, C. Howard Davis, William Howard Hoople en later E.E. Angell. Sommigen
van hen waren oorspronkelijk lekenpredikers die later door hun gemeenten geordineerd waren als predikant. De kerk was duidelijk zendingsbewust en onder het
leiderschap van Hiram F. Reynolds, die zendingssecretaris was, startte men een
ambitieus zendingsprogramma op de Kaapverdische Eilanden, in India en op
andere plaatsen. The Beulah Christian was haar officiële tijdschrift.

The Holiness Church of Christ
In juli 1894, kort voor zijn dood, stichtte R.L. Harris de New Testament Church of
Christ in Milan, Tennessee. Zijn weduwe, Mary Lee Cagle, zette zijn werk voort
en werd de meest vooraanstaande leider van het werk. Deze qua beleid strikt
congregationalistische kerk verspreidde zich over Arkansas en het westen van
Texas, met hier en daar gemeenten in Alabama en Missouri. Mary Cagle en haar
medewerkster mw. E.J. Sheeks behoorden tot de eerste groep mensen die geordi
neerd werden.
Vanaf 1888 werd een klein aantal kerken onder de naam The Holiness Church in
Texas gesticht door de predikanten Thomas en Dennis Rogers, die uit Californië
kwamen.
In 1901 werd de eerste gemeente van de Independent Holiness Church gesticht in
Van Alstyne, Texas, door Charles B. Jernigan. Al snel sloot James B. Chapman zich
bij deze denominatie aan, die bloeide en snel groeide. In de loop van de tijd sloten
de gemeenten die door Dennis Rogers geleid werden zich aan bij de Independent
Holiness Church.
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In november 1904 kwamen vertegenwoordigers van de New Testament Church
of Christ en de Independent Holiness Church bijeen in Rising Star, Texas, waar ze
het eens werden over de grondslag voor een fusie, een Handboek samenstelden
en de naam Holiness Church of Christ kozen. De fusie werd het jaar daarop geheel
voltooid op een algemene vergadering van afgevaardigden in Pilot Point, Texas.
Het officiële blad van de kerk was de Holiness Evangel. Andere leidende predikanten waren William E. Fisher, J.D. Scott en J.T. Upchurch. Enkele belangrijke
lekenleiders waren Edwin H. Sheeks, R.B. Mitchum en mw. Donnie Mitchum.
Meerdere leiders van deze kerk waren actief in de Holiness Association of Texas,
een levendige interkerkelijke organisatie die een opleidingsinstituut ondersteunde in Peniel, bij Greenville, Texas. De organisatie steunde tevens de Pentecostal
Advocate, het toonaangevende heiligingsblad van het Zuidwesten, dat een
Nazarener blad werd in 1910. E.C. DeJernett, een predikant, en C.A. McConnell,
een leek, waren vooraanstaande werkers in deze organisatie.

De Kerk van de Nazarener
In oktober 1895 stichtten Phineas F. Bresee, D.D., en Joseph P. Widney, M.D., met
ongeveer 100 anderen, waaronder Alice P. Baldwin, Leslie F. Gay, W.S. en Lucy
P. Knott, C.E. McKee en leden van de familie van Bresee en Widney, de Kerk van
de Nazarener in Los Angeles. Ze zagen vanaf het begin de kerk als de eerste van
een kerkgenootschap dat de realiteit verkondigde van volkomen heiligmaking,
door het geloof in Christus ontvangen. Ze meenden dat christenen, door geloof
geheiligd, Christus’ voorbeeld zouden moeten volgen en het evangelie aan de
armen moeten verkondigen. Ze voelden zich vooral tot dit werk geroepen. Ze
geloofden dat overbodige elegantie en versieringen van kerken niet de geest van
Christus vertegenwoordigden maar de geest van de wereld, en dat ze hun tijd
en geld moesten besteden aan christelijke bedieningen tot redding van zielen en
ondersteuning van de behoeftigen. Zij organiseerden de kerk dienovereenkomstig.
Ze aanvaardden algemene richtlijnen, een geloofsbelijdenis, een bestuursvorm die
gebaseerd was op een beperkte bevoegdheid van een superintendent, procedures
voor het wijden van diakonessen en het ordineren van oudsten, en een rituaal.
Dit alles werd vanaf 1898 gepubliceerd als Handboek. Ze publiceerden een blad,
eerst genaamd The Nazarene en later The Nazarene Messenger. De Kerk van de
Nazarener verspreidde zich voornamelijk langs de Westkust, met ten oosten van
de Rocky Mountains enkele gemeenten tot aan Illinois.
Onder de predikanten die hun lot verbonden met de nieuwe kerk waren H.D.
Brown, W.E. Shepard, C.W. Ruth, L.B. Kent, Isaiah Reid, J.B. Creighton, C.E. Cornell,
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Robert Pierce en W.C. Wilson. Onder de eersten die geordineerd werden in de
nieuwe kerk waren Joseph P. Widney zelf, Elsie en DeLance Wallace, Lucy P. Knott
en E.A. Girvin.
De 38-jarige ervaring van Phineas F. Bresee als predikant, superintendent, redacteur, bestuurslid van een opleidingsinstituut en spreker op tentbijeenkomsten
binnen het Methodisme, en zijn unieke persoonlijke charisma, bundelden zich in
het kerkelijk leiderschap dat hij gebruikte om te komen tot een fusie van diverse
heiligingskerken tot één nationaal lichaam.

Het jaar van fusies: 1907-1908
De Association of Pentecostal Churches of America, de Kerk van de Nazarener
en de Holiness Church of Christ kwamen met elkaar in contact door C.W. Ruth,
assistent-algemeen superintendent van de Kerk van de Nazarener, die vele
vrienden had binnen de Wesleyaanse heiligingsbeweging. Afgevaardigden van
de Association of Pentecostal Churches of America en de Kerk van de Nazarener
kwamen van 10 tot 17 oktober 1907 in Chicago bijeen in een algemene vergadering.
De zich verenigende groepen werden het eens over een kerkelijke bestuursvorm
die een balans bewaarde tussen de behoefte aan toezicht en de onafhankelijkheid van de plaatselijke gemeenten. Superintendenten moesten zorg dragen voor
de reeds gestichte kerken en moesten nieuwe kerken institueren en het stichten
ervan overal aanmoedigen, maar hun gezag mocht niet ingaan tegen de zelfstandige handelingen van een volledig geïnstitueerde kerk. Ook koos de Algemene
Vergadering een naam voor het verenigde lichaam, een samenvoeging van de twee
oude namen: de Pinksterkerk van de Nazarener (The Pentecostal Church of the
Nazarene). Phineas F. Bresee en Hiram F. Reynolds werden gekozen als algemene
superintendenten. Een delegatie waarnemers van de Holiness Church of Christ
was aanwezig en nam deel aan het werk van de vergadering.
Het jaar daarop waren er twee andere toevoegingen. In april 1908 institueerde P.F.
Bresee een gemeente van de Pinksterkerk van de Nazarener in Peniël, Texas. Dit
bracht een aantal leidende figuren van de Holiness Association of Texas binnen
de kerk en daarmee werd de weg bereid voor andere leden om zich bij hen te voegen. In september ontbond de Pennsylvania Conference of the Holiness Christian
Church zichzelf, na toestemming van haar algemene vergadering, en fuseerde
onder het leiderschap van H.G. Trumbaur met de Pinksterkerk van de Nazarener.
De tweede Algemene Vergadering van de Pinksterkerk van de Nazarener kwam
van 8 tot 14 oktober 1908 in gezamenlijke zitting bijeen met de Algemene Raad
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van de Holiness Church of Christ in Pilot Point, Texas. Het jaar der fusies eindigde
op dinsdagmorgen 13 oktober toen R.B. Mitchum, ondersteund door C.W. Ruth,
de motie indiende: “Dat de fusie van de twee kerken nu voltrokken worde”. Velen
spraken ten gunste van de motie. Phineas Bresee had veel werk verzet om tot
deze dag te komen. Om 10.40 u. werd de motie met groot enthousiasme unaniem
aangenomen.

Naamswijziging van het kerkgenootschap
In antwoord op verzoekschriften van 35 Districtsvergaderingen, veranderde de
Algemene Vergadering van 1919 officieel de naam van de organisatie in “Church
of the Nazarene” (Kerk van de Nazarener) vanwege de nieuwe betekenis die het
woord “Pinkster” had gekregen.

Latere toevoegingen
Na 1908 verenigden verschillende lichamen zich met de Kerk van de Nazarener:

The Pentecostal Mission
In 1898 gaf J.O. McClurkan, een Cumberland Presbyterian evangelist, leiding
aan de oprichting van de Pentecostal Alliance in Nashville, die heiligingsmensen uit Tennessee en de aangrenzende staten bijeenbracht. Deze organisatie was
sterk gericht op zending, en zond predikanten en onderwijzers uit naar Cuba,
Guatemala, Mexico en India. McClurkan overleed in 1914. Het jaar daarop verenigde deze groep, toen bekend als de Pentecostal Mission, zich met de Pinksterkerk
van de Nazarener.
Pentecostal Church of Scotland. In 1906 werd George Sharpe, van de Parkhead
Congregational Church, Glasgow, verbannen van zijn preekstoel wegens het preken van de Wesleyaanse leer van christelijke heiligheid. De 80 leden die hem
volgden vormden daaropvolgend de Parkhead Pentecostal Church. Diverse andere
gemeenten werden gesticht, en in 1909 werd de Pentecostal Church of Scotland
gevormd. Deze kerk verenigde zich met de Pinksterkerk van de Nazarener in
november 1915.
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Laymen’s Holiness Association
De Laymen’s Holiness Association werd in 1917 gevormd door S.A. Danford in
Jamestown, North Dakota, om de zaak van de Wesleyaanse heiligingsopwekking
te dienen in de Dakota’s, Minnesota en in Montana. Deze groep bracht een periodiek uit, de Holiness Layman. In 1919 werd J.G. Morrison tot voorzitter gekozen,
en stond toen aan het hoofd van een organisatie met meer dan 25 evangelisten
en andere medewerkers. In 1922 verenigde Morrison zich met de Kerk van de
Nazarener, samen met de meeste medewerkers en meer dan 1.000 leden.
Hephzibah Faith Missionary Association. Deze zendingsorganisatie, gevestigd in
Tabor, Iowa, werd in 1893 opgericht door Elder George Weavers, en zond in de
loop van de tijd meer dan 80 werkers uit naar een zestal landen. Rond 1950 verenigde het werk in Tabor, de zendingsposten in Zuid-Afrika en andere delen van
de organisatie zich met de Kerk van de Nazarener.
International Holiness Mission. David Thomas, zakenman en lekenprediker,
stichtte in 1907 in Londen de Holiness Mission. Onder leiding van David Jones
ontwikkelde zich een uitgebreid zendingswerk in Zuid-Afrika, en in 1917 werd de
naam van de kerk veranderd in de International Holiness Mission. Ze verenigde
zich met de Church of the Nazarene op 29 oktober 1952, en bestond uit 28 kerken
met meer dan 1000 leden in Engeland onder superintendent J.B. Maclagan en 36
zendelingen in Zuid Afrika.

Calvary Holiness Church
In 1934 vormden Maynard James en Jack Ford, die leiding hadden gegeven aan de
reizende evangelisten van de International Holiness Mission, de Calvary Holiness
Church. De vereniging met de Kerk van de Nazarener kwam tot stand op 11 juni
1955 waarmee ongeveer 22 kerken en meer dan 600 leden aan de kerk werden
toegevoegd. De toetreding van de International Holiness Mission en de Calvary
Holiness Church was voornamelijk het resultaat van de visie en de inspanningen
van Nazarener districtssuperintendent George Frame.

Gospel Workers Church of Canada.
In 1918 werd in Ontario deze kerk opgericht door Frank Goff. Zij kwam voort uit
een reeds bestaande groep, genaamd de Holiness Workers, en verenigde zich met
de Kerk van de Nazarener op 7 september 1958. Hiermee werden 5 kerken en
ongeveer 200 leden aan het Canadese Central District toegevoegd.
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Kerk van de Nazarener (Nigeria)
In de jaren veertig van deze eeuw werd onder autochtoon leiderschap een
Wesleyaanse heiligingskerk opgericht in Nigeria. Ze nam de naam Kerk van de
Nazarener aan, en baseerde haar leerstellige overtuigingen en naam gedeeltelijk
op een Handboek van de internationale Kerk van de Nazarener. Onder leiding
van Jeremiah U. Ekaidem verenigden zij zich op 3 april 1988 met laatstgenoemde
kerk. Hiermee werd een nieuw district met 39 kerken en 6.500 leden gecreëerd.

Naar een wereldwijde kerk
De Kerk van de Nazarener had vanaf haar begin een internationale dimensie.
Tegen 1908 dienden en getuigden Nazareners niet alleen in Noord-Amerika,
maar ook als zendelingen in Mexico, de Kaapverdische Eilanden, India, Japan
en Zuid-Amerika - levende getuigenissen van de invloed van de negentiendeeeuwse zendingsgenootschappen op de organisaties die de huidige Kerk van de
Nazarener vormden.
Uitbreiding naar nieuwe gebieden van de wereld begon in Azië in 1898 door de
Association of Pentecostal Churches of America. De Pentecostal Mission was tegen
1900 werkzaam in Centraal-Amerika, in het Caraïbisch gebied tegen 1902, en in
Zuid-Amerika tegen 1909. De sedert 1907 in Afrika werkzame Nazareners werden
later erkend als zendelingen namens deze kerk.
Verdere uitbreiding in het gebied rond Australië begon in 1945, op het vaste land
van Europa in 1948. In beide gevallen identificeerde de Kerk van de Nazarener zich
met plaatselijke predikanten die de Wesleyaanse heiligingsleer reeds preekten en
onderwezen: A.A.E. Berg in Australië en Alfredo del Rosso in Italië.
In het ontwikkelen van een wereldwijde zending, is de Kerk van de Nazarener in
het verleden altijd afhankelijk geweest van de plaatselijke werkers die hun krachten gevoegd hebben bij die van de zendelingen in de taak van het verkondigen
en onderwijzen van het genadewoord. In 1918 merkte een zendeling in India op
dat er onder zijn plaatselijke medewerkers drie predikers, vier onderwijzers, drie
colporteurs en vijf vrouwen die bijbels onderricht gaven waren. Tegen 1936 was
de verhouding locale medewerkers/zendelingen binnen de gehele wereldwijde
Kerk van de Nazarener groter dan 5:1.
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In 2009 had de kerk haar intrede gemaakt in 155 landen. Duizenden predikanten
en actieve leken hebben de Kerk van de Nazarener opgenomen in hun respectievelijke culturen, en hebben daardoor bijgedragen aan het mozaïek van naties die
onze internationale gemeenschap kenmerkt.

Specifieke kenmerken van een internationaal werk
Het internationale werk heeft zich altijd gericht op evangelisatie, hulpverlening en
onderwijs. Een duidelijk voorbeeld van dit evangelische aspect zijn de levens van
H.F. Schmelzenbach, L.S. Tracy, Esther Carson Winans, Samuel Krikorian en vele
anderen wier namen deze dimensie van het werk symboliseren. Over de gehele
wereld blijven de Nazarener kerken en districten een opwekkings- en evangelisch
karakter weerspiegelen.
De internationale wortels van de Nazarener hulpverlening liggen bij de eerste
ondersteuning bij hongersnoden en wezenopvang in India. Dit werk werd verstrekt door de Nazarener Medische Zendingsbond, opgericht in de jaren twintig
om het Bresee Memorial Hospital in Tamingfu, China te bouwen. Er heeft zich een
breed medisch werk ontwikkeld in Swaziland, en ook ander hulpverleningswerk
heeft zich op diverse plaatsen in de wereld ontwikkeld.
Het onderwijsaspect van het wereldwijde werk kwam al vroeg tot uitdrukking in
de Hope School for Girls, gesticht in Calcutta door Mw. Sukhoda Banarji in 1905, en
het jaar daarop opgenomen in de Kerk van de Nazarener. Buiten Noord-Amerika
hebben Nazareners scholen opgericht voor basisonderwijs en voor specifieke
kerkelijke opleidingen. Er zijn seminaries en theologische colleges in Australië,
Costa Rica, Engeland, op de Filipijnen en in de Verenigde Staten; algemene hboopleidingen in Afrika, Brazilië, Canada, Korea, Trinidad, en de Verenigde Staten,
een onderwijsopleiding in Afrika en drie opleidingen voor verpleegkundigen in
Afrika, India en Papua Nieuw Guinea; en 32 bijbelscholen/theologische instituten
verspreid over de wereld.
De kerk kende voorspoed in de mate waarin deze componenten zich ontwikkelden. In 2009 had de Kerk van de Nazarener een internationaal lidmaatschap
van 1.837.393, verspreid over 22.807 gemeenten (inclusief georganiseerde- en
andere gemeenten).
Als gevolg van deze historische ontwikkeling beweegt het kerkgenootschap zich
met een onafgewerkte agenda van “internationale aanwezigheid” tot een “internationale geloofsgemeenschap”. De erkenning van dit feit leidde de Algemene
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Vergadering van 1976 ertoe een Commissie over Internationalisering in te stellen,
welks verslag aan de Algemene Vergadering van 1980 leidde tot het instellen van
een systeem van wereldregio’s. Het aantal regio’s en de oorspronkelijke grenzen
ervan zijn sedertdien gewijzigd. De huidige regio’s zijn: Afrika, Azië-Grote Oceaan,
Canada, Caraïbisch gebied, Eurazië, Mexico en Centraal Amerika, Zuid-Amerika
en 8 regio’s in de Verenigde Staten.1

De Kerk van de Nazarener in Nederland

2

De Kerk van de Nazarener is sinds 1967 in Nederland. In dat jaar begon een groep
christenen met diensten in een huis aan de Zijlweg in Haarlem onder leiding van
Cor en Miep Holleman. Cor werd de eerste voorganger van deze gemeente. Deze
groep mensen hadden een jaar eerder van de Kerk van de Nazarener gehoord via
dr. Jeanine van Beek. Zij was als Nederlandse naar Nieuw Zeeland geëmigreerd
en had daar de Kerk van de Nazarener leren kennen, en kwam in 1966 terug
naar Europa om een docentschap te aanvaarden aan de te openen Nazarener
Bijbelschool in Büsingen bij Schaffhausen, Zwitserland. Jeanine bezocht haar
oude vrienden en vertelde over de Kerk van de Nazarener, en wekte zo hun
belangstelling.
De gemeente in Haarlem kende een gestage groei. In 1970 werd grond gekocht
voor een kerkgebouw. Aanvankelijk werd eerst een houten kerk gebouwd, voordat
in 1973 met de eigenlijke kerkbouw werd begonnen. Deze gehele bouwonderneming werd mogelijk gemaakt door de financiële hulp van ds. Douwe Swarth, een
Nazarener predikant in Amerika van Friese afkomst.
Na ds. Holleman heeft de gemeente in Haarlem onder de leiding gestaan van ds.
Steve Gunther van 1973 tot 1975, waarna ds. Johan Smink de gemeente heeft
gediend tot 1982. Ds. Jaap Overduin diende de gemeente Haarlem van 1982 tot
1990, waarna ds. Arthur Snijders werd beroepen; hij bleef tot 2000. In 2001 werd

1 Een vollediger geschiedenis van de internationale Kerk van de Nazareenr kunt u vinden in
Floyd Cunningham, ed., Our Watchword and Song: The Centennial History of the Church of
the Nazarene (2009). Andere bronnen zijn Timothy L. Smith, Called unto Holiness, Vol. 1:
The Formative Years (1962); W. T. Purkiser, Called unto Holiness, Vol. 2: The Second 25 Years
(1983); en J. Fred Parker, Mission to the World (1988).
2 Dit artikel maakt geen deel uit van het originele Handboek (vertaler).
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hij aangesteld als districtsuperintendent. Ds. Jan van Otterloo werd in 2000 predikant van de gemeente Haarlem.
Nadat het houten kerkgebouw in Haarlem overbodig was geworden door nieuwbouw, werd het houten gebouw verplaatst naar Koog aan de Zaan, waar in 1974
een tweede gemeente werd begonnen onder leiding van ds. Jan Spijkman. In 1984
brandde dit gebouw af en werd een nieuw kerkgebouw langs de Zaan gebouwd.
Van 1979 tot 2000 was ds. Jan van Otterloo predikant van deze gemeente. In 2002
werden Ed van Hoof en Frits Jongboom gezamenlijk beroepen door de gemeente
Koog aan de Zaan.
In 1975 werd in Rotterdam-Zuid de derde gemeente geopend door ds. Cor
Holleman. Als onderkomen werd een kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in
Rotterdam-Charlois gekocht. Nadat ds. Holleman districtssuperintendent (kerkelijk
leider) van het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener was geworden,
heeft ds. Johan Smink de gemeente tot 1990 gediend. Daarna heeft ds. Antonie
Holleman de gemeente gediende tot 1996. Na een vacante periode werd in 2000
ds. Maarten van Immerzeel predikant beroepen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden vanuit persoonlijke contacten andere gemeenten gesticht. Zo begon ds. Jan Spijkman in 1980 met een nieuw werk
in Nijmegen; in 2003 werd zijn taak overgenomen door ds. David van Beveren.
In 1981 startte ds. Jaap Overduin een nieuwe gemeente in Vlaardingen, die hij
in 1982 overdroeg aan ds. Ed Meenderink. In 1984 werden twee nieuwe gemeenten begonnen, een in Dordrecht onder leiding van ds. Maarten van Immerzeel;
de andere werd door ds. Gert van Immerzeel in Castricum gestart en is later
naar Alkmaar verhuisd. Ook ds. Jaap Overduin heeft deze gemeente enkele jaren
gediend. In 2002 werd het werk in Alkmaar beëindigd.
In 1989 werd door ds. Cor Holleman met hulp uit de gemeenten Rotterdam en
Koog aan de Zaan een nieuw werk in Amersfoort begonnen. Na het emeritaat
van ds. Holleman in 1995 diende ds. Jaap Overduin in combinatie met zijn werk
als districtsuperintendent, tot zijn emeritaat deze gemeente. Pastor Gerard van
der Schee heeft daarna de gemeente tijdelijk geleid tot de aanstelling als predikant
van Pastor Karel Muller in 2006. Het werk van al deze nieuwe gemeenten werd
steeds begonnen in gehuurd onderkomen en met hulp van Nazareners uit omliggende gemeenten.
De Emmaüs Kerk van de Nazarener in Rotterdam moet afzonderlijk vermeld
worden. Dit is een Portugeessprekende gemeente, die in 1985 ontstaan is vanuit
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het werk van de gemeente in Rotterdam onder Nazareners van Kaapverdische
afkomst, die in Rotterdam woonachtig zijn. Deze gemeente komt op zondagmiddag in het gebouw van de zustergemeente in Rotterdam-Zuid bijeen. De gemeente
heeft na het vertrek van ds. Jorge Lopez in 1996 hulp gehad van ds. Evora en ds.
Almeida. In deze tijd werden er door de Emmaus-gemeente regelmatig bijbelstudies voor een groep Kaapverdische Nazareners in Delfzijl verzorgd. Van 2000 tot
2004 heeft ds. Antonio Simoes uit Portugal de gemeente geleid. In 2005 is de leiding
overgenomen door ds. José Gonçalves, zelf een Kaapverdiaan; de gemeente hoopt
uiterlijk 2007 te verhuizen naar een locatie in Rotterdam-Noord, op loopafstand
van waar veel Kaapverdianen wonen.
De Kerk van de Nazarener in Nederland kent een goede gestage groei, ook al werpen niet alle genomen initiatieven de verwachte vruchten af. Steeds weer zijn er
stappen genomen om nieuwe gemeentes te stichten, vaak op wonderlijke wijze. In
1995 is door pastor Ruud Blom gemeentestichtend werk in Bolsward begonnen; in
2000 werd deze gemeente als een officiële Kerk van de Nazarener georganiseerd.
Helaas werd dit werk in 2004 beëindigd. In 1997 startte de gemeente Vlaardingen
onder leiding van pastor Frank van de Akker een dochtergemeente in Breda; in
2000 werd deze gemeente geïnstitueerd. Tegelijkertijd begonnen enkele studenten
die stage liepen in de gemeente Vlaardingen diensten in Utrecht. Inmiddels staat
dit werk, onder de naam Kerk 21, weer op eigen benen en is er geen officiële relatie
met de Kerk van de Nazarener meer. Ook het werk in Roden, dat in 1998 met een
bestaande groep werd begonnen, heeft geen voortgang gevonden.
Het district gaf, op initiatief van de Districtsraad Thuiszending, eind 2001 officieel
groen licht voor een gemeentestichtend werk in de Hoekse Waard onder leiding
van pastor Michel Meeuws. Ondertussen is ook deze gemeente geïnstitueerd. Vanaf
2002 werd onder leiding van ds. Annemarie Snijders gemeentestichtend werk in
Veenendaal begonnen. Ook deze gemeente is inmiddels officieel geïnstitueerd. De
gemeente Koog a/d Zaan is in 2005 een dochtergemeente gestart in Purmerend.
Door de grootte van de groep die vanuit Koog a/d Zaan werd uitgezonden heeft
deze nieuwe gemeente een stevige basis gekregen voor verdere groei.
Het district is een samenwerkingsverband van alle gemeentes. Vanaf haar eerste
begin heeft het Nederlandse district onder leiding gestaan van een districtssuperintendent. Ds. Holleman was als eerste, pionierende districtsleider bepalend voor
de eigen nadruk op heiliging als volkomen overgave in de verkondiging. Tevens
waren zijn keuzes bepalend voor het stichten en ontwikkelen van gemeentes met
eigen gebouwen en een goede democratische structuur. Hierdoor zijn veel gemeentes sterk en zelfstandig geworden. Ds. Overduin heeft als tweede districtsleider het
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Nederlandse district geleid naar financiële zelfstandigheid. De gemeentes werden
gestimuleerd tot verdere groei en namen binnen de Evangelische beweging in
Nederland hun eigen plaats in. Ook werd een samenwerking aangegaan met de
Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (nu deel van de Christelijke
Hogeschool te Ede). Ds. Snijders combineert het districtsleiderschap met docentschap aan de ETH. De uitdaging voor de Kerk van de Nazarener nu is om opnieuw
een missionaire beweging te worden in Nederland, en zo als Wesleyaanse heiligingkerk een antwoord te geven op de Nederlandse postmoderne cultuur.
Ons district is sinds haar start in 1967 uitgegroeid tot een diverse groep van
gemeentes. De laatste jaren hebben nieuwe predikanten hun plaats in genomen
als volgende generatie. De gemeentes variëren qua omvang. Niet onvermeld mag
blijven dat de gemeente Vlaardingen uitgroeide tot een gemeenschap van 1300
bezoekers. Daarmee is de grootste gemeente van het district.
Onze opdracht als district is verwoord in een missieverklaring, deze geeft zowel
het doel als de uitdaging aan voor een heiligingskerk in onze tijd en onze cultuur:
Ons district bestaat om gezonde Wesleyaanse kerken en gezonde leiders
(zowel voorgangers als leken) te ondersteunen en te helpen zich te ontwikkelen, zodat de plaatselijke gemeenten hun missie kunnen vervullen. Samen
vormen we zo een strategische beweging in ons land.
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DEEL II - KERKELIJKE
CONSTITUTIE
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Inleiding tot de constitutie
Opdat wij ons door God gegeven erfgoed kunnen bewaren, het geloof dat eens overgeleverd is aan de heiligen, in het bijzonder de leer en de ervaring der volkomen
heiligmaking als een tweede werk van genade, en ook opdat wij op doeltreffende
wijze met anderen van de Kerk van Jezus Christus kunnen samenwerken om het
koninkrijk Gods te verbreiden, stellen wij hierbij in, wij, dienaren en leken, leden
van de Kerk van de Nazarener, in overeenstemming met de grondbeginselen van
de constitutionele wetgeving die bij ons is ingesteld, als constitutie of kerkorde
van de Kerk van de Nazarener de hierna volgende Geloofsartikelen, het Convenant
van het Christelijk Karakter, en de artikelen betreffende Organisatie en Bestuur,
die wij ook aannemen en uitvaardigen, te weten:

Geloofsartikelen

3

Artikel I. De Drie-enige God4
1. Wij geloven in één eeuwig bestaande, oneindige God, de Soevereine Schepper
en Onderhouder van het heelal; dat Hij alleen God is, [scheppend en besturend,] heilig in natuur, in eigenschappen en in doel.[;] [dat Hij, als God], De
God die heilige liefde en licht is, is drie-enig in diepste wezen, geopenbaard als
Vader, Zoon, en Heilige Geest.
(Genesis 1; Leviticus 19:2; Deuteronomium 6:4-5; Jesaja 5:16; 6:1-7;   40:18-31;
Matteüs 3:16-17; 28:19-20; Johannes 14:6-27; 1 Korintiërs 8:6; 2 Korintiërs 13:14;
Galaten 4:4-6; Efeziërs 2:13-18, 1 Johannes 1:5; 4:8)

Artikel II. Jezus Christus
2. Wij geloven in Jezus Christus, de Tweede Persoon van de drie-enige Godheid;
dat Hij van eeuwigheid één was met de Vader; dat Hij door de Heilige Geest

3 De Bijbelteksten ondersteunen de Geloofsartikelen en zijn hier geplaatst op last van
de Algemene Vergadering van 1976, maar ze worden niet geacht deel te zijn van de
constitutionele tekst.
4 Wijzigingen in de constitutie die aangenomen zijn door de Algemene Vergadering van 2009
zijn ten tijde van publicatie nog in het proces van ratificatie door de Districtsvergaderingen.
Waar er wijzigingen zijn geldt dat cursieve woorden nieuw zijn, en woorden tussen haken
[ ] worden verwijderd.
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mens is geworden en geboren werd uit de maagd Maria, zodat twee volledige
en volmaakte naturen, d.w.z. de goddelijke en de menselijke, aldus verenigd
zijn in één Persoon, waarachtig God en waarachtig mens, de God-mens.
Wij geloven dat Jezus Christus voor onze zonden stierf, dat Hij waarlijk uit de
doden opstond en zijn lichaam opnieuw aannam met alles wat behoort tot de
volmaking van de menselijke natuur, waarmede Hij ten hemel voer en daar
optreedt als middelaar voor ons.
(Matteüs 1:20-25; 16:15-16; Lucas 1:26-35; Johannes 1:1-18; Handelingen 2:2236; Romeinen 8:3, 32-34; Galaten 4:4-5; Filippenzen 2:5-11; Kolossenzen 1:12-22;
1 Timoteüs 6:14-16; Hebreeën 1:1-5; 7:22-28; 9:24-28; 1 Johannes 1:1-3; 4:2-3, 15)

Artikel III. De Heilige Geest
3. Wij geloven in de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Drie-enige Godheid;
dat Hij voortdurend aanwezig en doeltreffend werkzaam is in en met de Kerk
van Christus, die de wereld van zonde overtuigt, die mensen die zich bekeren
en geloven doet wedergeboren worden, en de gelovigen heiligt en leidt in alle
waarheid, zoals die in Jezus is.
(Johannes 7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; Handelingen 2:33; 15:8-9; Romeinen 8:1-27;
Galaten 3:1-14; 4:6; Efeziërs 3:14-21; 1 Tessalonicenzen 4:7-8; 2 Tessalonicenzen
2:13; 1 Petrus 1:2; 1 Johannes 3:24; 4:13)

Artikel IV. De Heilige Schriften
4. Wij geloven in de volledige inspiratie van de Heilige Schrift, waaronder wij de
66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament verstaan, die door goddelijke
inspiratie gegeven zijn en onfeilbaar Gods wil openbaren, betreffende ons, in
alles wat noodzakelijk is voor onze verlossing, zodat alles wat niet daarin
besloten ligt, niet als geloofsartikel voorgeschreven kan worden.
(Lucas 24:44-47; Johannes 10:35; 1 Korintiërs 15:3-4; 2 Timoteüs 3:15-17; 1 Petrus
1:10-12; 2 Petrus 1:20-21)

Artikel V. Zonde; Erfzonde, Daadwerkelijke Zonde
5. Wij geloven dat de zonde in de wereld kwam door de ongehoorzaamheid van
onze eerste ouders, en door de zonde de dood. Wij geloven dat de zonde tweeledig is; erfzonde of verdorvenheid, en daadwerkelijke of persoonlijke zonde.
5.1 Wij geloven dat de erfzonde, of verdorvenheid, die ontaarding van de
natuur van alle afstammelingen van Adam is, waardoor ieder mens ver
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5.2

5.3

afgeweken is van de oorspronkelijke gerechtigheid of van de reine staat
van onze eerste ouders ten tijde van hun schepping, van God afkerig
is, geen geestelijk leven bezit en voortdurend tot het kwade geneigd
is. Verder geloven wij, dat deze erfzonde naast het nieuwe leven van
de wedergeboren mens blijft bestaan, totdat het hart volledig wordt
gereinigd door de doop met de Heilige Geest.
Wij geloven dat de erfzonde daarin verschilt van de daadwerkelijke
zonde dat ze een overgeërfde neiging tot daadwerkelijk zondigen is,
waarvoor niemand verantwoordelijk gesteld wordt totdat de door God
gegeven remedie veronachtzaamd of verworpen wordt.
Wij geloven dat de daadwerkelijke of persoonlijke zonde een bewuste
schending van een bekende wet van God is door een moreel verantwoordelijk persoon. Ze moet daarom niet verward worden met onopzettelijke
en onvermijdelijke tekortkomingen, zwakheden, fouten, vergissingen,
mislukkingen of andere afwijkingen van de norm van volmaakt gedrag,
die de resterende gevolgen zijn van de zondeval. Deze niet toegerekende
gevolgen omvatten echter niet die gedragingen of reacties die tegengesteld zijn aan de gezindheid van Christus, die terecht zonden van de
geest genoemd kunnen worden. Wij geloven dat persoonlijke zonde in
de eerste plaats en ten diepste een schending van de wet der liefde is;
en dat in relatie tot Christus zonde gedefinieerd kan worden als ongeloof.
(Erfzonde: Genesis 3; 6:5; Job 15:14; Psalm 51:7; Jeremia 17:9-10; Marcus
7:21-23; Romeinen 1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 Korintiërs 3:1-4; Galaten 5:1625; 1 Johannes 1:7-8
Daadwerkelijke zonde: Matteüs 22:36-40 (met 1 Johannes 3:4); Johannes
8:34-36; 16:8-9; Romeinen 3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 Johannes 1:92:4; 3:7-10)

Artikel VI. Verzoening
6. Wij geloven dat Jezus Christus, door Zijn lijden, door het vergieten van Zijn
eigen bloed en door Zijn sterven aan het kruis, volledige verzoening bewerkstelligde voor alle menselijke zonde, en dat deze verzoening de enige grond
van redding is, en dat deze voldoende is voor elk lid van Adams geslacht. De
verzoening wordt genadiglijk van kracht tot verlossing van hen die niet toerekeningsvatbaar zijn en voor de kinderen in onschuld, maar voor al degenen
die vanwege hun leeftijd verantwoordelijk gesteld kunnen worden is deze
verzoening alleen doeltreffend voor zover zij zich bekeren en geloven.
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(Jesaja 53:5-6, 11; Marcus 10:45; Lucas 24:46-48; Johannes 1:29; 3:14-17; Handelingen
4:10-12; Romeinen 3:21-26; 4:17-25; 5:6-21; 1 Korintiërs 6:20; 2 Korintiërs 5:1421; Galaten 1:3-4; 3:13-14; Kolossenzen 1:19-23; 1 Timoteüs 2:3-6; Titus 2:11-14;
Hebreeën 2:9; 9:11-14; 13:12; 1 Petrus 1:18-21; 2:19-25; 1 Johannes 2:1-2)

Artikel VII. Voorafgaande Genade
7. Wij geloven dat de schepping van het menselijk ras naar Gods gelijkenis de
mogelijkheid inhield om tussen goed en kwaad te kiezen en dat de mensen
aldus moreel verantwoordelijk geschapen werden; dat zij door de val van
Adam verdorven werden, zodat zij zich thans niet door zijn eigen natuurlijke
kracht en werken kunnen omkeren en zichzelf op geloof en het aanroepen
van God kunnen voorbereiden. Maar wij geloven ook dat de genade van God
door Jezus Christus aan alle mensen om niet geschonken is, zodat allen, die
dit begeren, in staat gesteld worden om zich van de zonde tot de gerechtigheid
te keren, in Jezus Christus te geloven voor vergeving en reiniging van zonde
en die goede werken na te volgen, die Hem aangenaam en welbehaaglijk zijn.
Wij geloven dat alle mensen zelfs na de ervaring van wedergeboorte en volkomen heiliging, weer tot zonde kunnen vervallen en kunnen afvallen en, tenzij
zij zich bekeren van hun zonde, zonder hoop voor eeuwig verloren zijn.
(Gods beelddrager en morele verantwoordelijkheid: Genesis 1:26-27; 2:16-17;
Deuteronomium 28:1-2; 30:19; Jozua 24:15; Psalm 8:4-6; Jesaja 1:8-10; Jeremia
31:29-30; Ezechiël 18:1-4; Micha 6:8; Romeinen 1:19-20; 2:1-16; 14:7-12; Galaten
6:7-8
Natuurlijk onvermogen: Job 14:4; 15:14; Psalm 14:1-4; 51:5; Johannes 3:6a;
Romeinen 3:10-12; 5:12-14, 20a; 7:14-25
Vrije genade en werken des geloofs: Ezechiël 18:25-26; Johannes 1:12-13; 3:6b;
Handelingen 5:31; Romeinen 5:6-8, 18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 11:22; 1 Korintiërs 2:914; 10:1-2; 2 Korintiërs 5:18-19; Galaten 5:6; Efeziërs 2:8-10; Filippenzen 2:12-13;
Kolossenzen 1:21-23; 2 Timoteüs 4:10a; Titus 2:11-14; Hebreeën 2:1-3; 3:12-15; 6:4-6;
10:26-31; Jacobus 2:18-22; 2 Petrus 1:10-11; 2:20-22)

Artikel VIII. Bekering
8. Wij geloven dat bekering geëist wordt van allen die in daad of voornemen
zondaren tegen God geworden zijn. Onder bekering verstaan wij een oprechte
en grondige gemoedsverandering met betrekking tot de zonde, die met zich
35

meebrengt een overtuiging van persoonlijke schuld en een vrijwillig opgeven
van de zonde. De Geest van God geeft aan allen die zich willen bekeren de
genadige hulp van een berouwvol hart en hoop op barmhartigheid, opdat zij
mogen geloven tot vergeving en geestelijk leven.
(2 Kronieken 7:14; Psalm 32:5-6; 51:1-17; Jesaja 55:6-7; Jeremia 3:12-14; Ezechiël
18:30-32; 33:14-16; Marcus 1:14-15; Lucas 3:1-14; 13:1-5; 18:9-14; Handelingen 2:38;
3:19; 5:31; 17:30-31; 26:16-18; Romeinen 2:4; 2 Korintiërs 7:8-11; 1 Tessalonicenzen
1:9; 2 Petrus 3:9)

Artikel IX. Rechtvaardiging, Wedergeboorte en Adoptie
9. Wij geloven dat de rechtvaardiging die genadige en gerechtelijke daad van God
is, waarbij Hij aan allen die in Jezus Christus geloven en Hem ontvangen als
Heer en Zaligmaker, volkomen vergiffenis van alle schuld en volledige kwijtschelding van de straf voor bedreven zonden schenkt en hen als rechtvaardig
aanneemt.
10. Wij geloven dat de wedergeboorte dat genadige werk van God is, waarbij de
geestelijke natuur van de boetvaardige gelovige levend wordt gemaakt en
waarbij een duidelijk geestelijk leven geschonken wordt, dat in staat is om te
geloven, lief te hebben en te gehoorzamen.
11. Wij geloven dat de adoptie, die genadige daad van God is, waardoor de gerechtvaardigde en wedergeboren gelovige tot zoon van God wordt gesteld.
12. Wij geloven dat de rechtvaardiging, de wedergeboorte, en de adoptie, door hen
die zoeken naar God gelijktijdig worden ervaren en verkregen op voorwaarde
van geloof, voorafgegaan door bekering, en dat de Heilige Geest getuigenis geeft
van dit werk en deze staat der genade.
(Lucas 18:14; Johannes 1:12-13; 3:3-8; 5:24; Handelingen 13:39; Romeinen 1:17;
3:21-26, 28; 4:5-9, 17-25; 5:1, 16-19; 6:4; 7:6; 8:1, 15-17; 1 Korintiërs 1:30; 6:11;
2 Korintiërs 5:17-21; Galaten 2:16-21; 3:1-14, 26; 4:4-7; Efeziërs 1:6-7; 2:1, 4-5;
Filippenzen 3:3-9; Kolossenzen 2:13; Titus 3:4-7; 1 Petrus 1:23; 1 Johannes 1:9; 3:12, 9; 4:7; 5:1, 9-13, 18)

Artikel X. Christelijke Heiligheid en Volkomen Heiligmaking
13. Wij geloven dat de [volkomen] heiligmaking [die daad] dat werk van God is,
[volgend op de wedergeboorte], waardoor de gelovigen worden hervormd
naar het beeld van Christus. Het wordt bewerkt door Gods genade door de
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Heilige Geest in de initiële heiliging, ofwel de wedergeboorte (tegelijkertijd met
de rechtvaardiging), in de volkomen heiligmaking en in het voortdurende
vervolmakende werk van de Heilige Geest, dat uitmondt in de verheerlijking.
In de verheerlijking worden we volledig gelijk gemaakt aan het beeld van
de Zoon.
We geloven dat volkomen heiligmaking die daad van God is, volgend op de
wedergeboorte, waardoor de gelovigen worden bevrijd van de erfzonde of
verdorvenheid. Hierdoor worden zij gebracht tot een staat van volkomen
toewijding aan God en tot heilige gehoorzaamheid uit liefde, die volmaakt is
geworden.
Dit wordt bewerkstelligd door de doop of vervulling met de Heilige Geest, en
omvat in één ervaring de reiniging van het hart van de zonde en de blijvende
inwonende tegenwoordigheid van de Heilige Geest, die de gelovige kracht geeft
om te leven en te dienen.
Volkomen heiligmaking wordt bereid door het bloed van Jezus en wordt ogenblikkelijk tot stand gebracht door genade, door het geloof, voorafgegaan door
volkomen overgave; en van dit werk en van deze staat der genade geeft de
Heilige Geest getuigenis.
Deze ervaring is ook bekend onder verschillende andere bewoordingen, die
de verschillende fasen ervan tot uitdrukking brengen, zoals “christelijke volmaaktheid”, “volmaakte liefde”, “reinheid van hart”, “de doop of vervulling
met de Heilige Geest”, “de volle zegen”, en “christelijke heiligheid”.
14. Wij geloven dat er een merkbaar onderscheid is tussen een rein hart en een
gerijpt karakter. Het eerste wordt in één ogenblik verkregen en is het gevolg
van de volkomen heiligmaking; het laatstgenoemde is het resultaat van het
groeien in genade.
Wij geloven dat de genade van de volkomen heiligmaking de goddelijke aandrang in zich heeft om op te groeien in genade als een Christusgelijkvormige
discipel. Deze aandrang moet echter bewust worden gevoed, en zorgvuldige
aandacht moet worden geschonken aan de vereisten voor en het verloop van een
geestelijke ontwikkeling en aan de bevordering van Christusgelijkvormigheid
in karakter en persoonlijkheid. Zonder deze doelgerichte inspanningen kan
iemands getuigenis verzwakken en de genade zelf tegengewerkt worden en
uiteindelijk verloren worden.
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Door deel te nemen aan de genademiddelen, in het bijzonder de gemeenschap, discipline en sacramenten van de Kerk, groeien gelovigen in genade
en onverdeelde liefde tot God en naaste.
(Jeremia 31:31-34; Ezechiël 36:25-27; Maleachi 3:2-3; Matteüs 3:11-12; Lucas 3:1617; Johannes 7:37-39; 14:15-23; 17:6-20; Handelingen 1:5; 2:1-4; 15:8-9; Romeinen
6:11-13, 19; 8:1-4, 8-14; 12:1-2; 2 Korintiërs 6:14-7:1; Galaten 2:20; 5:16-25; Efeziërs
3:14-21; 5:17-18, 25-27; Filippenzen 3:10-15; Kolossenzen 3:1-17; 1 Tessalonicenzen
5:23-24; Hebreeën 4:9-11; 10:10-17; 12:1-2; 13:12; 1 Johannes 1:7, 9)
(“Christelijke volmaaktheid”, “volmaakte liefde”: Deuteronomium 30:6; Matteüs
5:43-48; 22:37-40; Romeinen 12:9-21; 13:8-10; 1 Korintiërs 13; Filippenzen 3:10-15;
Hebreeën 6:1; 1 Johannes 4:17-18
“Reinheid van hart”: Matteüs 5:8; Handelingen 15:8-9; 1 Petrus 1:22; 1 Johannes 3:3
“Doop of vervulling met de Heilige Geest”: Jeremia 31:31-34; Ezechiël 36:25-27;
Maleachi 3:2-3; Matteüs 3:11-12; Lucas 3:16-17; Handelingen 1:5; 2:1-4; 15:8-9
“De volle zegen”: Romeinen 15:29
“Christelijke heiligheid”: Matteüs 5:1-7:29; Johannes 15:1-11; Romeinen 12:1-15:3;
2 Korintiërs 7:1; Efeziërs 4:17-5:20; Filippenzen 1:9-11; 3:12-15; Kolossenzen 2:203:17; 1 Tessalonicenzen 3:13; 4:7-8; 5:23; 2 Timoteüs 2:19-22; Hebreeën 10:19-25;
12:14; 13:20-21; 1 Petrus 1:15-16; 2 Petrus 1:1-11; 3:18; Judas 20-21)

Artikel XI. De Kerk
15. Wij geloven in de kerk, de gemeenschap die Jezus Christus belijdt als Heer,
Gods verbondsvolk, nieuw geschapen in Christus, het Lichaam van Christus,
door de Heilige Geest bijeengeroepen door het Woord.
God roept de kerk om uitdrukking te geven aan haar leven in de eenheid en
gemeenschap van de Geest; in de eredienst door de prediking van het Woord, het
onderhouden van de sacramenten, en dienstbetoon in Zijn naam; door gehoorzaamheid aan Christus, heilig leven en wederzijdse verantwoordelijkheid.
De opdracht van de kerk in de wereld is het [voortzetten van] delen in de
verlossende en verzoenende bediening [werk] van Christus in de kracht van
de Geest [door een heilig leven, evangelisatie, discipelschap en dienstbetoon].
De kerk vervult haar missie door discipelen te maken middels evangelisatie,
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onderwijs, betoon van barmhartigheid, werken aan gerechtigheid, en het
getuigen van het koninkrijk van God.
De kerk is een historische realiteit, die zichzelf organiseert in cultureel bepaalde
vormen; zij bestaat èn als plaatselijke gemeente èn als een universeel lichaam;
zij zet door God geroepen mensen apart voor specifieke bedieningen. God roept
de kerk om onder zijn gezag te leven, vooruitlopend op de voleinding bij de
komst van onze Heer Jezus Christus.
(Exodus 19:3; Jeremia 31:33; Matteüs 8:11; 10:7; 16:13-19, 24; 18:15-20; 28:1920; Johannes 17:14-26; 20:21-23; Handelingen 1:7-8; 2:32-47; 6:1-2; 13:1; 14:23;
Romeinen 2:28-29; 4:16; 10:9-15; 11:13-32; 12:1-8; 15:1-3; 1 Korintiërs 3:5-9; 7:17;
11:1, 17-33; 12:3, 12-31; 14:26-40; 2 Korintiërs 5:11-6:1; Galaten 5:6, 13-14; 6:1-5,
15 Efeziërs 4:1-17; 5:25-27; Filippenzen 2:1-16; 1 Tessalonicenzen 4:1-12; 1 Timoteüs
4:13; Hebreeën 10:19-25; 1 Petrus 1:1-2, 13; 2:4-12, 21; 4:1-2, 10-11; 1 Johannes 4:17;
Judas 24; Openbaring 5:9-10)

Artikel XII. De Doop
16. Wij geloven dat de christelijke doop een sacrament is, bevolen door onze Heer,
dat het aanvaarden van de weldaden van de verzoening door Jezus Christus,
tot uitdrukking brengt. Wij geloven dat deze aan gelovigen toegediend moet
worden en blijk geeft van hun geloof in Jezus Christus als hun Zaligmaker
en van hun oprecht voornemen om Hem te gehoorzamen in heiligheid en
gerechtigheid.
Aangezien de doop een symbool van het nieuwe verbond is, mogen ook jonge
kinderen gedoopt worden op verzoek van hun ouders of voogden, die daarbij
zullen beloven dat zij hun kind de noodzakelijke christelijke opvoeding zullen
geven.
De doop kan voltrokken worden door middel van besprenkelen, overgieten of
onderdompelen, overeenkomstig de wens van de kandidaat.
(Matteüs 3:1-7; 28:16-20; Handelingen 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6;
Romeinen 6:3-4; Galaten 3:26-28; Kolossenzen 2:12; 1 Petrus 3:18-22)

Artikel XIII. Het Heilig Avondmaal
17. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal, ingesteld door onze Heer en Heiland,
Jezus Christus, wezenlijk een nieuwtestamentisch sacrament is, dat het Zijn
offerdood verkondigt, de verdienste waardoor de gelovigen leven hebben,
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gered zijn, en de belofte van alle geestelijke zegeningen in Christus hebben.
Het is uitdrukkelijk bestemd voor diegenen, die voorbereid zijn op een eerbiedig verstaan van haar betekenis, en daardoor de dood des Heren verkondigen
totdat Hij wederkomt. Daar het in gemeenschap wordt gevierd, zullen alleen
diegenen worden uitgenodigd om deel te nemen, die geloven in Christus en
de heiligen liefhebben.
(Exodus 12:1-14; Matteüs 26:26-29; Marcus 14:22-25; Lucas 22:17-20; Johannes
6:28-58; 1 Korintiërs 10:14-21; 11:23-32)

Artikel XIV. Goddelijke Genezing
18. Wij geloven in de Bijbelse leer van Goddelijke genezing en dringen er bij onze
gemeenteleden op aan in geloof te bidden voor de genezing van de zieken.
Wij geloven ook dat God geneest door middel van de medische wetenschap.
(2 Koningen 5:1-19; Psalm 103:1-5; Matteüs 4:23-24; 9:18-35; Johannes 4:46-54;
Handelingen 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; 1 Korintiërs 12:4-11; 2 Korintiërs 12:7-10;
Jacobus 5:13-16)

Artikel XV. De Wederkomst van Christus
19. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus zal wederkomen; en dat wij, die nog
in leven zijn bij zijn komst, degenen die in Christus Jezus zijn ontslapen niet
zullen voorgaan, maar dat wij, indien wij in Hem blijven, met de opgestane
heiligen opgenomen zullen worden om de Heer tegemoet te gaan in de lucht,
zodat wij voor altijd met de Heer zullen zijn.
(Matteüs 25:31-46; Johannes 14:1-3; Handelingen 1:9-11; Filippenzen 3:2021; 1 Tessalonicenzen 4:13-18; Titus 2:11-14; Hebreeën 9:26-28; 2 Petrus 3:3-15;
Openbaring 1:7-8; 22:7-20)

Artikel XVI. Opstanding, Oordeel en Eeuwige Bestemming
20. Wij geloven in de wederopstanding der doden, dat zowel de lichamen van de
rechtvaardigen als van de onrechtvaardigen zullen herrijzen en verenigd zullen worden met hun geest. “Wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding
ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel”.
21. Wij geloven in een toekomstig oordeel, waarbij iedereen voor God zal verschijnen om geoordeeld te worden naar hetgeen hij in dit leven heeft gedaan.
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22. Wij geloven dat voor allen, die in Jezus Christus, onze Heer, geloven als hun
Redder, en Hem gehoorzaam volgen, een heerlijk en eeuwig leven is verzekerd; en dat zij die volharden in hun onboetvaardigheid voor eeuwig in de
hel zullen lijden.
(Genesis 18:25; 1 Samuel 2:10; Psalm 50:6; Jesaja 26:19; Daniël 12:2-3; Matteüs
25:31-46; Marcus 9:43-48; Lucas 16:19-31; 20:27-38; Johannes 3:16-18; 5:25-29;
11:21-27; Handelingen 17:30-31; Romeinen 2:1-16; 14:7-12; 1 Korintiërs 15:12-58;
2 Korintiërs 5:10; 2 Tessalonicenzen 1:5-10; Openbaring 20:11-15; 22:1-5)

De kerk
I De algemene kerk
23. De Kerk van God bestaat uit alle geestelijk wedergeboren mensen, wier namen
in de hemel staan opgetekend.

II De afzonderlijke kerken
24. De kerken afzonderlijk moeten uit zodanige wedergeboren mensen bestaan, die
zich onder goddelijke beschikking en door leiding van de Heilige Geest hebben
verenigd tot een heilige gemeenschap en dienst.

III De Kerk van de Nazarener
25. De Kerk van de Nazarener bestaat uit die mensen, die zich vrijwillig verenigd
hebben volgens de leer en organisatie van deze kerk en die streven naar een
heilige christelijke gemeenschap, de bekering der zondaren, de volkomen heiligmaking van de gelovigen en hun groei in heiliging en de eenvoud en de
geestelijke kracht die in de eerste christelijke kerk aanwezig was, gepaard
gaande met de prediking van het evangelie aan de ganse schepping.

IV Overeengekomen geloofsbelijdenis
26. Daar wij erkennen dat het recht en het voorrecht om lidmaat van de kerk te
worden berust op het feit dat men wedergeboren is, vereisen wij alleen een
belijdenis die van wezenlijk belang is voor de christelijke ervaring. Wij zijn
daarom van oordeel dat het onderschrijven van de volgende korte belijdenis
voldoende is.
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Wij geloven:
26.1 In één God - de Vader, Zoon en Heilige Geest.
26.2 Dat het Oude en Nieuwe Testament door volledige inspiratie gegeven
zijn en alle noodzakelijke waarheid bevatten betreffende het geloof en
de christelijke leefwijze.
26.3 Dat de mens is geboren met een gevallen natuur en daarom voortdurend geneigd is tot alle kwaad.
26.4 Dat zij die volharden in hun onboetvaardigheid hopeloos en voor eeuwig
verloren zijn.
26.5 Dat de verzoening door Jezus Christus voor het gehele menselijke
geslacht is; en dat een ieder die zich bekeert en gelooft in de Heer Jezus
Christus gerechtvaardigd en wedergeboren wordt en bevrijd wordt van
de macht der zonde.
26.6 Dat de gelovigen geheel en al geheiligd moeten worden, volgende op de
wedergeboorte, door geloof in de Heer Jezus Christus.
26.7 Dat de Heilige Geest getuigt van de wedergeboorte en ook van de volkomen heiligmaking van de gelovigen.
26.8 Dat onze Heer zal wederkomen, dat de doden opgewekt zullen worden
en het laatste oordeel zal plaatsvinden.

V Het convenant van christelijk karakter
27. Het is het gezegende voorrecht en de heilige plicht van allen die gered zijn van
hun zonden en streven naar de volkomenheid in Christus Jezus, om zich te
voegen bij de zichtbare kerk. Van allen die wensen toe te treden tot de Kerk
van de Nazarener om op deze wijze gemeenschap met ons te hebben, wordt
verwacht dat zij blijk zullen geven van de verlossing van hun zonden door een
godvruchtige levenswandel en een levend geloof; dat zij gereinigd zullen zijn
van alle inwonende zonde, of hier oprecht naar verlangen. Zij zullen van hun
overgave aan God blijk geven door:
27.1 Ten eerste. Datgene te doen waartoe het Woord van God, dat onze
richtlijn is voor zowel ons geloof als ons handelen, ons aanspoort, zoals:
27.1.1 God lief te hebben met geheel het hart, ziel, verstand en kracht
en onze naaste als onszelf (Exodus 20: 3-6; Leviticus 19:17-18;
Deuteronomium 5:7-10; 6:4-5; Marcus 12:28-31; Romeinen
13:8-10).
27.1.2 De ongelovigen te confronteren met de aanspraken die het evangelie op hen maakt, hen uit te nodigen mee te gaan naar het huis
van de Heer en hun redding trachten te bereiken (Matteüs 28:1920; Handelingen 1:8; Romeinen 1:14-16; 2 Korintiërs 5:18-20).
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27.1.3 Vriendelijk te zijn voor alle mensen (Efeziërs 4:32; Titus 3:2;
1 Petrus 2:17; 1 Johannes 3:18).
27.1.4 Hulpvaardig te zijn voor hen die ook tot het geloof behoren en
elkander in liefde te verdragen (Romeinen 12:13; Galaten 6:2,
10; Kolossenzen 3:12-14).
27.1.5 Te trachten mensen goed te doen naar lichaam en ziel; hongerigen te eten te geven, naakten te kleden, zieken en gevangenen te
bezoeken, en de behoeftigen te helpen wanneer de gelegenheid
en de mogelijkheid zich voordoet (Matteüs 25:35-36; 2 Korintiërs
9:8-10; Galaten 2:10; Jacobus 2:15-16; 1 Johannes 3:17-18)
27.1.6 Bij te dragen met tienden en offeranden ter ondersteuning van
de predikanten en de kerk en haar werk (Maleachi 3:10; Lucas
6:38; 1 Korintiërs 9:14; 16:2; 2 Korintiërs 9:6-10; Filippenzen
4:15-19).
27.1.7 Getrouw al Gods inzettingen na te komen en de genademiddelen, waaronder begrepen de openbare eredienst (Hebreeën
10:25), de bediening van het Woord (Handelingen 2:42) en het
sacrament van de maaltijd des Heren (1 Korintiërs 11:23-30) in
acht te nemen, de Schriften te onderzoeken en daarover te mediteren (Handelingen 17:11; 2 Timoteüs 2:15; 3:14-16) en zowel
persoonlijk als in gezinsverband te bidden (Deuteronomium
6:6-7; Matteüs 6:6).
27.2 Ten tweede. Zich van allerlei soorten kwaad te onthouden, zoals:
27.2.1 De naam van God ijdel gebruiken (Exodus 20:7; Leviticus 19:12;
Jacobus 5:12).
27.2.2 Het ontheiligen van de dag des Heren door deel te nemen aan
niet-noodzakelijke, wereldse activiteiten, en daarbij dingen te
doen die de wijding van deze dag verloochenen (Exodus 20:8-11;
Jesaja 58:13-14; Marcus 2:27-28; Handelingen 20:7; Openbaring
1:10)
27.2.3 Seksuele immoraliteit, zoals voorechtelijke of buitenechtelijke
seksuele relaties, perversiteiten van welke aard ook, of losbandig en onbetamelijk gedrag (Exodus 20:14; Matteüs 5:27-32;
1 Korintiërs 6:9-11; Galaten 15:19; 1 Tessalonicenzen 4:3-7).
27.2.4 Gewoonten of praktijken waarvan bekend is dat ze verwoestend werken voor het fysieke en geestelijke welzijn. Christenen
moeten zichzelf beschouwen als tempels van de Heilige Geest
(Spreuken 20:1; 23:1-3; 1 Korintiërs 7:1; Efeziërs 5:18).
27.2.5 Twisten, kwaad met kwaad vergelden, roddelen, lasteren,
geruchten verspreiden die de goede naam van anderen schade
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berokkenen (2 Korintiërs 12:20; Galaten 5:15; Efeziërs 4:3-32;
Jacobus 3:5-18; 1 Petrus 3:9-10).
27.2.6 Oneerlijkheid, bedriegen bij kopen en verkopen, een vals getuigenis geven, en gelijksoortige werken der duisternis (Leviticus
19:10-11; Romeinen 12:17; 1 Korintiërs 6:7-10).
27.2.7 Zich in kleding en gedrag hoogmoedig te betonen. Onze leden
dienen zich met een zodanige christelijke eenvoud en ingetogenheid te kleden die past bij een heilige levenswandel (Spreuken
21:23; 1 Timoteüs 2:8-10; Jacobus 4:6; 1 Petrus 3:3-4; 1 Johannes
2:15-17).
27.2.8 Muziek, literatuur en amusement die God onteren (1 Korintiërs
10:31; 2 Korintiërs 6:14-17; Jacobus 4:4)
27.3 Ten derde. In hartelijke gemeenschap met de kerk te blijven en niet
tegen haar leer en gebruiken in te gaan, maar zich daar oprecht mee één
te maken en actief betrokken te blijven bij haar onafgebroken getuigenis
en dienstbetoon naar buiten (Efeziërs 2:18-22; 4:1-3, 11:16; Filippenzen
2:1-8; 1 Petrus 2:9-10).

Artikelen van organisatie en bestuur
I. Bestuursvorm
28. De Kerk van de Nazarener heeft een representatieve bestuursvorm.
28.1 Wij zijn het eens over de noodzaak van het houden van toezicht door
superintendenten die de plaatselijke kerk zullen aanvullen en assisteren
bij de vervulling van haar zending en bereiken van haar doelen. De
superintendenten zullen het moreel opbouwen, zorgen voor motivatie,
hulp bieden op het gebied van bestuur en methodes, en initiatieven
nemen tot en het aanmoedigen van het stichten van nieuwe kerken
en preekpunten.
28.2 We zijn overeengekomen dat het gezag dat aan de superintendenten
gegeven is, niet zal ingaan tegen het onafhankelijke besluit van een
volledig georganiseerde kerk. Iedere kerk zal het recht genieten om zijn
eigen predikant te kiezen, daarbij slechts afhankelijk van de goedkeuring welke door de Algemene Vergadering is ingesteld. Iedere kerk zal
ook afgevaardigden naar de verschillende vergaderingen kiezen, haar
eigen financiën beheren en zorg dragen voor alle andere zaken die te
maken hebben met het leven en werken van die plaatselijke kerk.
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II. Plaatselijke kerken
29. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk
georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het
openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat
ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem
(100-107).

III. Districtsvergaderingen
30. De Algemene Vergadering zal het lidmaatschap van de kerk in districten
indelen, en daarin een zodanige vertegenwoordiging door leken en dienaren
bepalen als de Algemene Vergadering billijk en rechtvaardig lijkt. Zij zal de
vereisten bepalen waaraan deze afgevaardigden dienen te voldoen, met dien
verstande, dat alle in functie zijnde geordineerde dienaren lid zullen zijn van de
Districtsvergadering. De Algemene Vergadering zal ook de grenzen van de districten bepalen en de bevoegdheden en plichten van de Districtsvergaderingen
vaststellen. (200-205.6)

IV. Algemene Vergadering
31.
31.1

Hoe samengesteld. De Algemene Vergadering zal gevormd worden
door gelijke aantallen dienaren en leken die als afgevaardigden zijn
gekozen door de Districtsvergaderingen van de Kerk van de Nazarener;
door ex-officio leden zoals de Algemene Vergadering van tijd tot tijd zal
bepalen; en door de afgevaardigden van de districten onder verantwoordelijkheid van de Wereldzending en USA/Canada Zending /Evangelisatie
commissies van de Kerk van de Nazarener, zoals door de Algemene
Vergadering bepaald zal worden.
31.2 Verkiezing van de afgevaardigden. Tijdens een Districtsvergadering,
welke gehouden zal worden binnen 16 maanden vóór het bijeenkomen van de Algemene Vergadering, zal een gelijk aantal geestelijken
en leken, [zoals bepaald door de Algemene Vergadering], met relatieve
meerderheid van stemmen als afgevaardigden naar de Algemene
Vergadering gekozen worden, mits de afgevaardigde dienaren in functie zijnde geordineerde dienaren van de Kerk van de Nazarener zijn.
Ieder fase-3-district zal het recht hebben op tenminste één dienaar en
één leek als afgevaardigden en zoveel aanvullende afgevaardigden als
het lidmaatschap rechtvaardigt op grond van de door de Algemene
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31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

31.9
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Vergadering bepaalde vertegenwoordiging. Ieder district zal plaatsvervangende afgevaardigden kiezen, niet meer dan tweemaal het aantal
toegestane afgevaardigden [niet te boven gaan]. In situaties waar het
verkrijgen van visa een probleem is, mag de Districtsvergadering de
Districtsadviesraad machtigen om extra reserve afgevaardigden te
kiezen. (203.23, 301-301.1)
Geloofsbrieven. De secretaris van iedere Districtsvergadering zal bewijzen van verkiezing uitdelen aan de afgevaardigden en plaatsvervangers,
die afzonderlijk voor de Algemene Vergadering gekozen zijn, en hij zal
ook de bewijzen van deze verkiezingen zenden aan de algemene secretaris van de Kerk van de Nazarener, direct na de beëindiging van de
Districtsvergadering.
Quorum. Wanneer de Algemene Vergadering bijeen is, zal een meerderheid van het totaal der afgevaardigden die daartoe gekozen zijn, een
quorum vormen voor het behandelen van de lopende zaken. Indien er
eenmaal een quorum is vastgesteld, kan een kleiner aantal de nog niet
goedgekeurde notulen goedkeuren en de vergadering verdagen.
Algemene superintendenten. De Algemene Vergadering zal via stembiljetten zoveel algemene superintendenten uit de oudsten van de Kerk
van de Nazarener kiezen als nodig worden geacht. Dezen zullen de
Raad van Algemene Superintendenten vormen. Bij een vacature in de
functie van een algemene superintendent in de tijd tussen de Algemene
Vergaderingen zal deze vervuld worden door twee derde van de stemmen van de Algemene Raad van de Kerk van de Nazarener. (305.2, 316)
Voorzitters. Een algemene superintendent, die daartoe is aangesteld
door de Raad van Algemene Superintendenten, zal de dagelijkse vergaderingen van de Algemene Vergadering voorzitten. Maar als er geen
algemene superintendent is aangewezen of niet aanwezig is zal de
Algemene Vergadering één van haar leden als tijdelijk voorzitter kiezen. (300.1)
Regels van orde. De Algemene Vergadering zal orderegels aannemen
die de wijze van organisatie, procedure, commissies en alle andere
zaken, die tot een ordelijke gang van zaken behoren, regelen. Dit zal
ook de richtlijn voor de verkiezing van en de vereisten voor haar eigen
leden vormen. (300.2-300.3)
Algemene Hof van Beroep. De Algemene Vergadering zal uit de leden
van de Kerk van de Nazarener een Algemene Hof van Beroep kiezen en
zal zijn jurisdictie en bevoegdheden bepalen. (305.7)
Bevoegdheden en beperkingen.

31.9.1 De Algemene Vergadering zal gemachtigd zijn om de wetgeving
voor Kerk van de Nazarener op te stellen, en om regels en voorschriften op te stellen voor alle afdelingen die in enig opzicht
met haar verbonden zijn, echter niet wanneer dit in strijd is met
deze constitutie. (300, 305-305.9)
31.9.2 Geen plaatselijke kerk zal het recht ontnomen worden om zijn
eigen predikant te kiezen in overeenstemming met die goedkeuring die de Algemene Vergadering juist zal vinden om toe
te passen. (115)
31.9.3 Alle plaatselijke kerken, functionarissen, dienaren en leken zullen altijd het recht hebben op een eerlijk en ordelijk onderzoek
en het recht op beroep.

Amendementen
32. De bepalingen van deze Constitutie kunnen worden herroepen of gewijzigd
wanneer twee derde van de aanwezige en stemmende leden van de Algemene
Vergadering daarmee instemmen en wanneer niet minder dan twee derde
van alle Districtsvergaderingen van de fase-3- en fase-2-districten van de Kerk
van de Nazarener daarmee akkoord gaan. Zowel de Algemene Vergadering
als een fase-3- of fase-2-district mag het initiatief nemen bij het maken van
voorstellen tot zulke wijzigingen of amendementen. Zodra deze wijzigingen
of amendementen aangenomen zijn zoals hier is voorgeschreven, zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt door de Raad van Algemene
Superintendenten, waarna deze wijzigingen of amendementen volledig van
kracht zijn.
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DEEL III - HET CONVENANT
VAN CHRISTELIJK GEDRAG
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Het christelijk leven
33. De kerk verkondigt met vreugde het goede nieuws dat wij verlost kunnen
worden van alle zonde tot een nieuw leven in Christus. Door de genade van
God moeten wij, christenen, “de oude mens afleggen” – de oude gedragspatronen evenals de oude vleselijke gezindheid – en “de nieuwe mens aandoen”
- een nieuwe en heilige manier van leven, alsmede de gezindheid van Christus
(Efeziërs 4:17-24).
33.1 De Kerk van de Nazarener beoogt tijdloze bijbelse principes te betrekken
op de hedendaagse maatschappij op zodanige wijze dat de leerstellingen
en convenanten van de kerk begrepen en verstaan kunnen worden in
vele landen en binnen een verscheidenheid van culturen. Wij zijn van
oordeel dat de Tien Geboden, zoals in het Nieuwe Testament opnieuw
bevestigd, de grondslag vormen voor de christelijke ethiek en tot in alle
bijzonderheden behoren te worden gehoorzaamd.
33.2 Verder wordt erkend dat het idee van het collectieve christelijke geweten, dat verlicht en geleid wordt door de Heilige Geest, geldigheid bezit.
De Kerk van de Nazarener, als een internationale uitdrukking van het
Lichaam van Christus, erkent haar verantwoordelijkheid om naar
wegen te zoeken om het christelijke leven zo nauwkeurig mogelijk aan
te geven zodat dit leidt tot een heiligingsethiek. De historische ethische
normen van de kerk worden ten dele tot uitdrukking gebracht in de volgende punten. Zij behoren zorgvuldig te worden aanvaard als richtlijnen
en hulpmiddelen voor een heilig leven. Zij, die tegen het geweten van
de kerk ingaan, doen dat tot hun eigen schade, en schaden het getuigenis van de kerk. Aanpassingen die door de cultuur vereist worden
zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Algemene
Superintendenten.
33.3 De Kerk van de Nazarener gelooft dat deze nieuwe en heilige weg zowel
praktijken die te vermijden zijn omvat als verlossende handelingen
om uit te voeren ten behoeve van ziel, verstand en lichaam van onze
naasten. Een van die gebieden waarin deze verlossende liefde gestalte
krijgt is de speciale relatie die Jezus had (en Hij ons gebood te hebben)
met de armen van deze wereld; dat Zijn Kerk zich ten eerste eenvoudig
en vrij van een nadruk op weelde en extravagantie diende te houden,
en ten tweede zichzelf zou geven aan het zorg voor, voeden, kleden
en onderdak bieden aan de armen en gemarginaliseerden. Door de
bijbel heen en in het leven en voorbeeld van Jezus, identificeerde God
zich met de armen, de onderdrukten, en diegenen in de maatschappij
die niet voor zichzelf op kunnen komen, en hielp hen. Op gelijke wijze
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worden wij opgeroepen ons te identificeren en solidair te worden met
de armen. We zijn van mening dat “compassionate ministry” aan de
armen zowel liefdadigheid als de strijd voor mogelijkheden, gelijkheid en gerechtigheid voor de armen omvat. We geloven verder dat
de verantwoordelijkheid van de christen ten opzichte van de armen
een essentieel aspect van het leven van elke gelovige is, die een geloof
zoekt dat werkt door liefde.
We geloven dat Christelijke heiligheid niet te scheiden is van een
bediening voor de armen omdat het de christen voorbij zijn eigen
individuele heiligheid drijft naar de vorming van een meer rechtvaardige en onpartijdige maatschappij en wereld. Heiliging, in plaats van
dat het gelovigen op afstand zet van de van de wanhopige economische behoeften van mensen in deze wereld, motiveert ons om onze
middelen in te zetten om zulke behoeften te verlichten en onze eigen
verlangens aan te passen aan de behoeften van anderen.
(Exodus 23:11; Deuteronomium 15:7; Psalm 41:1; 82:3; Spreuken 19:17;
21:13; 22:9; Jeremia 22:16; Matteüs 19:21; Lucas 12:33, Handelingen 20:35;
2 Korintiërs 9:6, Galaten 2:10)
33.4

In het opsommen van praktijken, die vermeden dienen te worden,
erkennen wij dat geen enkele lijst, hoe omvangrijk ook, aanspraak kan
maken op volledigheid met betrekking tot alle vormen van kwaad die in
deze wereld bestaan. Daarom is het voor onze mensen een dwingende
noodzaak dat ze ernstig de hulp van de Geest zoeken in het aankweken
van een gevoeligheid voor het kwaad dat de zuivere letter van de wet
te boven gaat; zich de vermaning herinnerend: “Toetst alles en behoudt
het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad” (1 Tessalonicenzen
5:21-22).
33.5 Van onze leiders en predikanten wordt verwacht dat zij in onze periodieken en vanaf de preekstoel sterke nadruk zullen leggen op zulke
fundamentele bijbelse waarheden, die het vermogen zullen ontwikkelen om te onderscheiden tussen het kwade en het goede.
33.6 Onderwijs is van het hoogste belang voor het sociaal en geestelijk welzijn van de maatschappij. Openbare scholen hebben de opdracht aan
allen onderwijs te bieden. Zij zijn echter beperkt in hun doelstellingen, en hen is het in feite van rechtswege verboden de fundamentele
leerstellingen van het christelijk geloof te onderwijzen. Van Nazarener
onderwijsorganisaties en instellingen, zoals zondagsscholen, reguliere
scholen, kinderdagverblijven, dagopvang voor ouderen, colleges en
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seminaries, wordt verwacht dat zij de kinderen, jongeren en volwassenen de Bijbelse principes en ethische normen op zodanige wijze leren
dat onze leerstellingen bekend mogen worden. Dit kan gebeuren in
plaats van of in aanvulling op openbare scholen, die vaak een seculier
humanisme onderwijzen en tekort schieten in het onderwijzen van de
principes van een heilig leven. Verder moet het algemene onderwijs aangevuld worden met heiligingsonderwijs thuis. Christenen zouden ook
aangemoedigd moeten worden om te werken in en samen te werken
met openbare instellingen om daar te getuigen en deze instellingen te
beïnvloeden ten gunste van Gods koninkrijk (Matteüs 5:13-14).
34. Wij zijn van oordeel dat de volgende praktijken vermeden dienen te worden:
34.1 Vermaak dat de christelijke ethiek ondermijnt. Onze mensen, zowel als
christelijke individuen en als christelijke gezinnen, behoren zichzelf te
laten leiden door drie grondregels. Eén is het christelijk rentmeesterschap over onze vrije tijd. Een tweede principe is de erkenning van
de christelijke plicht om de hoogste morele normen toe te passen in
het leven. Aangezien we in een tijd leven van grote zedelijke verwarring, waarin we geconfronteerd worden met het binnendringen van
het kwaad in het gewijde gebied van onze huizen via allerlei kanalen
zoals literatuur, radio, televisie, computers en het internet, is het van
essentieel belang dat de meest stringente voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat onze huizen geseculariseerd en
verwereldlijkt raken. We zijn echter van mening dat ontspanning die
een heilig leven ondersteunt en propageert en bijbelse normen bevestigt aangemoedigd en ondersteund moet worden. We moedigen in het
bijzonder onze jongeren aan om hun talenten in de media en de kunsten te gebruiken om dit doordringende onderdeel van onze cultuur
te beïnvloeden. Het derde principe is de verplichting om tegen alles
wat God omlaaghaalt of lastert te getuigen, evenals tegen maatschappelijk kwaad als geweld, zinnelijkheid, pornografie, godslastering en
het occulte, zoals wordt uitgebeeld door de commerciële amusementsindustrie in haar vele vormen en het pogen de ontmanteling teweeg te
brengen van ondernemingen die bekend staan als de leveranciers van
dit soort vermaak. Dit omvat het mijden van alle soorten vermaak en
mediaproducties die het gewelddadige, het zinnelijke, het pornografische, het godslasterlijke of het occulte produceren, promoten of tonen of
die de wereldse filosofie van secularisatie, sensualisme en materialisme
bevatten of idealiseren en die op deze wijze Gods norm voor een heilig
hart en leven ondermijnen.
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Dit maakt het onderwijzen en verkondigen van deze morele normen voor het christelijk leven aan onze mensen noodzakelijk, net als
het leren gebruiken van biddend onderscheidingsvermogen in het
voortdurend kiezen voor de “smalle weg” van het heilige leven. We
roepen daarom onze leiders en predikanten op om sterke nadruk te
leggen in publicaties en vanaf de kansel op de fundamentele waarheden die het onderscheidingsvermogen tussen het kwade en het
goede, zoals dat in deze media wordt gevonden, zullen ontwikkelen.
We stellen voor dat het advies dat aan John Wesley door zijn moeder
werd gegeven de basis voor dit onderwijs in onderscheidingsvermogen
zal vormen, namelijk: “Alles wat je beoordelingsvermogen verzwakt, je
gevoeligheid van je geweten aantast, je gevoel voor God verduisterd, of
afneemt van het genieten van geestelijke dingen, alles wat de macht
van je lichaam over je geest doet toenemen, dat is voor jou zonde”.
(33.2-33.4, 903.12-903.14)
(Romeinen 14:7-13; 1 Korintiërs 10:31-33; Efeziërs 5:1-18; Filippenzen 4:8-9;
1 Tessalonicenzen 5:22, 1 Petrus 1:13-17)
34.2

Loterijen en andere vormen van gokken, legaal of illegaal. De kerk is
van oordeel dat het uiteindelijke gevolg van deze praktijken schadelijk
is, zowel voor het individu als voor de maatschappij.
(Matteüs 6:24-34; 2 Tessalonicenzen 3:6-13; 1 Timoteüs 6:6-11; Hebreeën
13:5-6); 1 Johannes 2:15-17)

34.3

Het lidmaatschap van geheime, door eed gebonden orden of genootschappen zoals (maar niet alleen zij) de Vrijmetselaars. Het zogenaamde religieuze karakter van zulke genootschappen verzwakt de
christelijke toewijding, en hun geheimzinnigheid druist in tegen het
open christelijke getuigenis. Dit punt zal worden overwogen samen met
artikel 112.1 betreffende het lidmaatschap van de kerk.
(1 Korintiërs 1:26-31; 2 Korintiërs 6:14-7:1; Efeziërs 5:11-16; Jacobus 4:4;
1 Johannes 2:15-17)

34.4 Alle vormen van dansen die afbreuk doen aan geestelijke groei en de
noodzakelijke morele remmingen en voorzichtigheid doen wegvallen.
(Matteüs 22:36-39; Romeinen 12:1-2; 1 Korintiërs 10:31-33; Filippenzen 1:911; Kolossenzen 3:1-17)
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34.5 Het gebruik van alcoholhoudende drank als genotmiddel, of het verhandelen ervan; het laten gelden van invloed of het stemmen voor de
verlening van een drankvergunning; het gebruik van verboden drugs of
het verhandelen ervan; het gebruik van tabak in welke vorm dan ook,
of het verhandelen ervan.
In het licht van de Heilige Schrift en de menselijke ervaring betreffende
de te gronde richtende consequenties van het gebruik van alcoholhoudende dranken als genotmiddel, en in het licht van de bevindingen van
de medische wetenschap betreffende het nadelige effect van alcohol en
tabak op het lichaam en de geest, is ons standpunt als geloofsgemeenschap, toegewijd aan het najagen van een heilig leven, geheelonthouding,
geen matiging. De Heilige Schrift leert ons dat ons lichaam de tempel
van de Heilige Geest is. Vanuit een liefdevol respect voor onszelf en
anderen roepen we onze mensen op zich volkomen te onthouden van
alle bedwelmende dranken.
Verder roept onze sociale verantwoordelijkheid als christenen ons op
om elke legitiem en wettelijk middel te gebruiken om de verkrijgbaarheid van alcoholische dranken en tabak te minimaliseren. Het wijd
verbreide misbruik van alcohol in onze wereld vereist dat we een standpunt innemen dat een getuigenis is voor anderen (903.12-3.14)
(Spreuken 20:1; 23:29-24:2; Hosea 4:10-11; Habakuk 2:5; Romeinen 13:8;
14:15-21; 15:1-2; 1 Korintiërs 3:16-17; 6:9-12, 19-20; 10:31-33; Galaten 5:1314, 21; Efeziërs 5:18)
(Alleen ongegiste wijn zal bij het sacrament van het Heilig Avondmaal gebruikt
worden). (413.11, 427.7, 428.2, 429.1, 802)
34.6 Het niet medisch voorgeschreven gebruik van hallucinerende, stimulerende en kalmerende middelen, en het misbruik en verkeerd gebruik
van normaal voorgeschreven medicijnen. Alleen op bevoegd medisch
advies en onder medisch toezicht behoren zulke medicijnen te worden
gebruikt.
(Matteüs 22:37-39; 27:34; Romeinen 12:1-2; 1 Korintiërs 6:19-20; 9:24-27)
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Huwelijk en scheiding en/of
ontbinding van het huwelijk
35. Het christelijk gezin, samengebonden met een harmonieuze band door Jezus
Christus, is een kring van liefde, gemeenschap en aanbidding, die ijverig moet
worden ontwikkeld in een maatschappij waarin familiebanden gemakkelijk
worden ontbonden. Wij dringen er bij de predikanten en de gemeenten van
onze kerk op aan zulk onderwijs te geven en zich zodanig te gedragen dat de
familiebanden verstevigd en versterkt zullen worden. In het bijzonder drukken wij onze dienaren het belang van het duidelijk onderwijzen en prediken
van het bijbelse principe van de duurzaamheid van het huwelijk op het hart.
Het huwelijk is in de tijd, waarin de mens in onschuld leefde, door God ingesteld en moet op apostolisch gezag “in ere zijn bij allen” (Hebreeën 13:4). Het
is de wederzijdse verbintenis tussen één man en één vrouw met als doel geestelijke gemeenschap, hulpvaardigheid en voortplanting van het menselijk
geslacht. Onze leden moeten, zoals dat christenen betaamt, deze heilige staat
hoogachten en zij zullen slechts zo’n verbintenis aangaan na ernstig gebed
om goddelijke leiding en wanneer zij ervan overtuigd zijn dat de overwogen
verbintenis in overeenstemming is met de bijbelse eisen. Zij moeten ernstig
trachten om de zegeningen te verkrijgen die God voor de huwelijkse staat
bestemd heeft, namelijk: geheiligde vriendschap, ouderschap en wederzijdse
liefde - de bouwstenen van een huisgezin. Het huwelijk is een morele verbintenis zolang de beide echtelieden leven, en het verbreken daarvan is een
schending van het goddelijke principe van de duurzaamheid van het huwelijk.
(Genesis 1:26-28, 31; 2:21-24; Maleachi 2:13-16; Matteüs 19:3-9; Johannes 2:1-11;
Efeziërs 5:21-6:4; 1 Tessalonicenzen 4:3-8; Hebreeën 13:4)
35.1 Volgens het Bijbels onderwijs is het huwelijk de levenslange toewijding
van man en vrouw aan elkaar, een weerspiegeling van Christus’ opofferende liefde voor de Kerk. Als zodanig is het huwelijk bedoeld om
duurzaam te zijn en is echtscheiding een overtreding van het duidelijke
onderwijs van Christus. Dergelijke overtredingen zijn echter niet buiten
het bereik van de vergevende genade van God als die gezocht wordt
met berouw, geloof en nederigheid. Het wordt erkend dat sommigen
tegen hun wil met een scheiding geconfronteerd worden of gedwongen worden hun toevlucht daartoe te nemen voor juridische of fysieke
bescherming.
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(Genesis 2:21-24; Marcus 10:2-12; Lucas 7:36-50, 16:18; Johannes 7:53-8:11;
1 Korintiërs 6:9-11, 7:10-16; Efeziërs 5:25-33)
35.2

De predikanten van de Kerk van de Nazarener zijn verplicht gepaste
zorg te besteden aan zaken die verband houden met het voltrekken van
huwelijken. Zij moeten op alle mogelijke manieren proberen aan hun
gemeenten de heiligheid van het huwelijk duidelijk te maken. Zij moeten,
voordat ze een huwelijk voltrekken, zoveel mogelijk raad geven aan de
huwelijkskandidaten, waaronder de juiste geestelijke leiding aan hen
die een scheiding beleefd hebben. Zij mogen alleen huwelijken voltrekken van mensen, die de Bijbelse basis hebben om te huwen. (107-107.1)
35.3 Leden van de Kerk van de Nazarener moeten biddend zoeken naar een
oplossing wanneer ze in een ongelukkig huwelijk verwikkeld raken,
overeenkomstig hun beloften en de duidelijke leer van de Schrift; hun
doel moet zijn hun gezin te redden en de goede naam van Christus en
zijn kerk te beschermen. Echtparen die ernstige huwelijksproblemen
hebben, wordt aangeraden de raad en leiding van hun predikant en/of
een andere geschikte geestelijke leider te zoeken. Het nalaten van deze
procedure om in oprecht geloof een christelijke oplossing te zoeken, en
vervolgens een scheiding te verkrijgen en een nieuw huwelijk aan te
gaan, maakt dat één of beide partijen mogelijk onderworpen wordt aan
de procedure zoals beschreven in art. 504-504.2 en 505-505.12.
35.4 Door onwetendheid, zonde, en menselijke zwakheden, blijven velen
in onze samenleving beneden het goddelijk principe. Wij geloven dat
Christus deze mensen kan verlossen, zoals Hij deed bij de Samaritaanse
vrouw bij de bron, en dat het zondigen tegen Gods bedoeling voor het
huwelijk iemand niet buiten het bereik van de vergevende genade van
het evangelie plaatst. Waar een huwelijk is ontbonden en een tweede
huwelijk volgde, wordt de huwelijkspartners op het hart gedrukt de
genade van God en zijn verlossende hulp in hun huwelijksrelatie te
zoeken. Zulke mensen mogen lid van de kerk worden, nadat ze blijk
hebben gegeven van hun wedergeboorte en van hun bewustzijn van
de heiligheid van het christelijk huwelijk. (27, 107.1)

Onschendbaarheid van het menselijk leven
36. De Kerk van de Nazarener gelooft in de onschendbaarheid van het menselijk leven en streeft naar bescherming tegen abortus, stamcel onderzoek,
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euthanasie en het onthouden van redelijke medische zorg aan gehandicapten
en ouderen.
Abortus provocatus. De Kerk van de Nazarener bevestigt de onschendbaarheid van het menselijk leven zoals dat door God de Schepper is vastgesteld en
gelooft dat deze onschendbaarheid zich uitstrekt tot het ongeboren kind. Het
leven is een gave van God. Al het menselijk leven, inclusief leven dat groeit
in de baarmoeder, is door God geschapen naar Zijn beeld en moet daarom
gekoesterd, ondersteund en beschermd worden. Vanaf het moment van conceptie is een kind een menselijk wezen met alle zich ontwikkelende kenmerken
van het menselijk leven, en dat leven is afhankelijk van de moeder voor haar
voortdurende ontwikkeling. Daarom geloven we dat het menselijk leven gerespecteerd en beschermd moet worden vanaf het moment van conceptie. We
stellen ons te weer tegen abortus provocatus, op welke wijze ook, als dat
gebruikt wordt voor persoonlijk gemak of geboortebeperking. We zijn tegen
wetten die abortus provocatus mogelijk maken. We beseffen dat er zeldzame
maar reële medische situaties zijn waarin de moeder of het ongeboren kind,
of beiden, de zwangerschap niet kunnen overleven. Een beslissing om dan de
zwangerschap te beëindigen zou slechts gemaakt mogen worden op basis van
goede medische en christelijke raadgeving.
Een verantwoorde opstelling tegen abortus vereist onze toewijding aan het
opzetten en ondersteunen van programma’s die bedoeld zijn om zorg te bieden
voor moeders en kinderen. De crisis van een ongewenste zwangerschap roept
de gemeenschap van gelovigen op (alleen vertegenwoordigd door hen voor
wie de kennis van de crisis gepast is) om een kader van liefde, gebed en raad
te creëren. In zulke gevallen kan de ondersteuning de vorm aannemen van
adviescentra, huizen voor aanstaande moeders en het creëren of gebruiken
van een christelijke adoptievereniging.
De Kerk van de Nazarener erkent dat het overwegen van abortus als middel
om een ongewenste zwangerschap te beëindigen vaak het gevolg is van een
veronachtzamen van de christelijke normen van seksuele verantwoordelijkheid. Daarom roept de kerk mensen op de ethiek van het Nieuwe Testament
inzake de menselijke seksualiteit in praktijk te brengen, en om te gaan met
het probleem van abortus door het te plaatsen binnen het grotere kader van
de bijbelse principes die richting geven bij het nemen van morele beslissingen.
(Genesis 2:7, 9:6; Exodus 20:13, 21:12-16, 22-25; Leviticus 18:21; Job 31:15; Psalm
22:9, 131:13-16, 139:3-16, Jesaja 44:2, 24, 49:5; Jeremia 1:5; Lucas 1:15, 23-25, 36-45;
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Handelingen 17:25; Romeinen 12:1-2; 1 Korintiërs 6:16, 7:1 ev.; 1 Tessalonicenzen
4:3-6)
De Kerk van de Nazarener herkent ook dat velen geconfronteerd zijn met de
tragedie van een abortus. Op elke plaatselijke gemeente en elke individuele
gelovige wordt aangedrongen de boodschap van vergeving door God aan te
bieden voor een ieder die een abortus heeft ervaren. Onze plaatselijke gemeenten moeten centra van verlossing en hoop zijn voor allen die lijden aan fysieke,
emotionele en geestelijke pijn als gevolg van een bewuste beëindiging van een
zwangerschap.
(Romeinen 3:22-24; Galaten 6:1)
Genetische manipulatie en gentherapie. De Kerk van de Nazarener ondersteunt het gebruik van genetische manipulatie om tot gentherapie te komen.
We herkennen dat gentherapie kan leiden tot het voorkomen en genezen van
ziekten, en het voorkomen en genezen van anatomische en geestelijke aandoeningen. We zijn tegen elk gebruik van genetische manipulatie die sociaal
onrecht stimuleert, de waardigheid van mensen ontkent, of die poogt raciale, intellectuele of sociale superioriteit ten opzichte van anderen te bereiken
(Eugenetica). We zijn eveneens tegen DNA studies wier resultaat abortus
zou kunnen aanmoedigen of promoten als alternatief voor een voldragen
zwangerschap. In alle situaties moet een nederigheid, een respect voor de
onschendbare waardigheid van het menselijk leven, de gelijkheid van de mens
voor God en een toewijding aan genade en rechtvaardigheid de genetische
manipulatie en gentherapie kenmerken.
(Micha 6:8)
Stamcelonderzoek en andere medische/wetenschappelijke onderzoeken
die menselijk leven na de conceptie vernietigen. De Kerk van de Nazarener
moedigt ten sterkste de wetenschap aan om krachtig voort te gaan in het
stamcel onderzoek, verkregen vanuit bronnen als volwassen menselijk weefsel, placenta, navelstrengbloed, dierlijke bronnen en andere niet-menselijke
embryonale bronnen. Dit heeft het rechtvaardige doel te proberen velen te
genezen, zonder de heiligheid van het menselijk leven te schenden. Ons standpunt ten aanzien van menselijk embryonaal stamcel onderzoek is gebaseerd
op onze overtuiging dat een menselijke embryo een persoon is die naar Gods
beeld is geschapen. Dus zijn we tegen het gebruik van stamcellen die geproduceerd zijn van menselijke embryo’s voor onderzoek, therapie of andere doelen.
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Als in de toekomst de wetenschap nieuwe technologie mogelijk maakt, ondersteunen we dat onderzoek volledig zolang de heiligheid van het menselijk
leven of andere bijbelse regels niet geschonden worden. Maar we zijn tegen
de vernietiging van menselijke embryo’s voor welk doel of onderzoek ook, die
in feite het leven neemt van een mens na de conceptie. In overeenstemming
met deze zienswijze zijn we tegen het gebruik voor welk doel ook van weefsel
dat van geaborteerde menselijke foetussen afkomstig is.
Klonen van mensen. We zijn tegen het klonen van een individuele mens. De
mensheid is van waarde voor God, die ons naar Zijn beeld geschapen heeft.
Het klonen van een individuele mens maakt ons tot dingen en ontkent de persoonlijke waarde en waardigheid die we van onze Schepper hebben gekregen.
(Genesis 1:27)
Euthanasie (inclusief zelfmoord met hulp van een arts). We geloven dat
euthanasie (het bewust beëindigen van het leven van een terminale patiënt, of
van iemand die een verzwakkende en ongeneselijke ziekte heeft die niet direct
levensbedreigend is, met als doel het lijden te beëindigen) niet in overeenstemming is met het christelijk geloof. Dit is zowel van toepassing als euthanasie
wordt aangevraagd of er in wordt toegestemd door de terminale patiënt (vrijwillige euthanasie) en als de terminale patiënt niet in staat is toestemming te
geven (onvrijwillige euthanasie). We geloven dat de historische verwerping
van euthanasie door de christelijke kerk bekrachtigd wordt door christelijke
overtuigingen die aan de bijbel ontleend zijn en in het centrum staan van de
geloofsbelijdenis van de Kerk dat Jezus Christus Heer is. Euthanasie schendt
het christelijk vertrouwen in God als de soevereine Heer van het leven door
je die soevereiniteit zelf toe te eigenen; het schendt onze rol als rentmeesters
van God; het draagt bij aan een erosie van de waarde die de bijbel geeft aan
het menselijk leven en de gemeenschap; het geeft teveel waarde aan het beëindigen van lijden; en het getuigt van een menselijke arrogantie tegenover een
genadige en soevereine God. We dringen er bij onze mensen op aan zich tegen
pogingen om euthanasie te legaliseren te weer te stellen.
Toestaan te sterven. Als de dood nabij is, geloven we dat het stoppen met of
niet beginnen met kunstmatige levensondersteunende systemen toegestaan
is binnen het gebied van het christelijk geloof en praxis. Dit standpunt is van
toepassing op personen die in een voortdurende vegetatieve staat zijn en op
hen voor wie het toepassen van bijzondere middelen om het leven te verlengen geen redelijke hoop op genezing op zou leveren. We geloven dat als de
dood nabij is, niets in het christelijk geloof vereist dat dit proces kunstmatig
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uitgesteld moet worden. Als christenen geloven we in Gods trouw en hebben
we de hoop op het eeuwige leven. Dat maakt het voor christenen mogelijk de
dood te aanvaarden als een uitdrukking van geloof in Christus die voor ons de
dood overwonnen heeft en van zijn overwinning heeft beroofd.

Menselijke seksualiteit
37. De Kerk van de Nazarener beschouwt de menselijke seksualiteit als één van de
uitdrukkingen van de heiligheid en de schoonheid die God de Schepper bedoeld
heeft voor Zijn schepping. Het is één van de manieren waarop het verbond tussen een man en een vrouw bezegeld en uitgedrukt wordt. Christenen moeten
begrijpen dat in het huwelijk de menselijke seksualiteit door God geheiligd
kan en moet worden. Menselijke seksualiteit bereikt haar vervulling enkel als
een teken van veelomvattende liefde en trouw. Christelijke echtparen zouden
de seksualiteit moeten zien als een deel van hun veel ruimere toewijding aan
elkaar, en aan Christus door wie het leven zin en betekenis krijgt.
Het christelijke gezin behoort te functioneren als een plaats waar kinderen
onderwezen worden in het heilige karakter van de menselijke seksualiteit, en
waar hen getoond wordt hoe de betekenis ervan vervuld wordt in een context
van liefde, trouw en geduld.
Onze predikanten en christelijke onderwijzers behoren op duidelijke wijze de
christelijke visie op menselijke seksualiteit te verwoorden, christenen aan te
aansporen de rechtmatige schoonheid ervan te vieren, en streng te waken
tegen iedere vervorming of ontrouw.
Seksualiteit mist haar doel als ze behandeld wordt als een doel op zich, of
wanneer ze goedkoop gemaakt wordt door een ander te gebruiken om pornografische of perverse seksuele belangen te bevredigen. Wij zien alle vormen
van menselijke seksualiteit die buiten het verbond van een heteroseksueel
huwelijk plaatsvinden als een zondige vervorming van de heiligheid en schoonheid die God ervoor bedoeld heeft.
Homoseksualiteit is één van de wijzen waarop de menselijke seksualiteit wordt
bedorven. Wij zijn ons bewust van de ontaarding die leidt tot homoseksuele
handelingen, maar wij bevestigen het Bijbelse standpunt dat zulke daden zondig zijn en onder Gods toorn besloten liggen. Wij geloven dat de genade van
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God toereikend is om homoseksuele praktijken te overwinnen (1 Korintiërs
6:9-11). Wij betreuren iedere handeling of verklaring die de schijn zou wekken
van de verenigbaarheid van de christelijke moraal en homoseksuele praktijken.
Wij dringen aan op duidelijke prediking en onderwijs met betrekking tot de
Bijbelse normen betreffende de seksuele moraal.
(Genesis 1:27, 19:1-25, Leviticus 20:13, Romeinen 1:26-27, 1 Korintiërs 6:9-11,
1 Timoteüs 1:8-10)

Christelijk rentmeesterschap
38. De betekenis van rentmeesterschap. De Schrift leert dat God de eigenaar is
van alle mensen en alle dingen. Daarom zijn wij Zijn rentmeesters, zowel van
leven als van bezit. Gods eigendomsrecht en ons rentmeesterschap zou erkend
dienen te worden, want wij zullen persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden
door God voor het uitoefenen van ons rentmeesterschap. God, als een God van
systeem en orde in al zijn handelen, heeft een systeem van geven ingesteld dat
Zijn eigendomsrecht van alle menselijke middelen en relaties erkent. Met dit
doel voor ogen behoren al Zijn kinderen trouw hun tienden en giften te geven
voor de verbreiding van het evangelie. (140)
(Maleachi 3:8-12; Matteüs 6:24-34; 25:31-46; Marcus 10:17-31; Lucas 12:13-24;
19:11-27; Johannes 15:1-17; Romeinen 12:1-13; 1 Korintiërs 9:7-14; 2 Korintiërs 8:115; 9:6-15; 1 Timoteüs 6:6-19; Hebreeën 7:8; Jacobus 1:27; 1 Johannes 3:16-18)
38.1 Tienden brengen naar de voorraadkamer. Het brengen van tienden naar
de voorraadkamer is een Bijbelse en praktische daad van het trouw en
regelmatig bijeenbrengen van de tienden in de kerk waar men lid is.
Daarom zal de financiering van de kerk gebaseerd worden op het plan
van het brengen van tienden naar de voorraadkamer, en de plaatselijke
Kerk van de Nazarener zal door al haar leden worden beschouwd als de
voorraadkamer. Allen die deel uitmaken van de Kerk van de Nazarener
worden aangespoord om trouw een tiende van al hun inkomsten bij te
dragen als een minimale financiële verplichting tegenover de Heer en
vrijwillige giften daarboven voor de ondersteuning van de hele kerk,
op plaatselijk, districts-, onderwijs, en algemeen niveau. De tiende die
aan de plaatselijke Kerk van de Nazarener wordt gegeven als steun voor
de hele kerk, zal worden gezien als prioriteit boven alle andere goede
doelen die God op het hart van zijn trouwe rentmeesters kan leggen.
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38.2 Geldinzameling en uitgaven. In het licht van de Bijbelse leer betreffende het geven van tienden en giften voor de verkondiging van het
evangelie en voor de bouw van kerken, dient geen enkele Nazarener
kerk betrokken te raken bij manieren die afbreuk doen aan deze principes, een verhindering vormen voor het evangelie, de kerk een slechte
naam bezorgen, de armen discrimineren, of de mensen afleiden bij hun
pogingen om het evangelie te verkondigen.
Wat betreft de uitbetaling van de vastgestelde bedragen voor de plaatselijke, districts-, onderwijs, en algemene programma’s van de Kerk van
de Nazarener, wordt er bij de plaatselijke kerken op aangedrongen om
een begroting aan te nemen en uit te voeren, en de termijnen voor de
algemene, onderwijs, en districtsfondsen maandelijks te betalen. (130,
154, 155-155.2, 413.21)
38.3 Ondersteuning van de predikanten. “Zo heeft de Heer ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie
leven” (1 Korintiërs 9:14). De kerk heeft zich verplicht om haar predikanten, die door God geroepen zijn, en die zich onder de leiding van de kerk
geheel aan die taak hebben gegeven, financieel te ondersteunen. Wij
dringen er daarom op aan, dat de leden van de kerk zichzelf vrijwillig
toewijden aan de taak van het ondersteunen van de predikanten, door
wekelijks geld in te zamelen voor deze heilige taak en het predikantstraktement regelmatig uit te betalen. (115.4)
38.4 Testamenten, beschikkingen en legaten. Het is belangrijk in het uitvoeren van christelijk rentmeesterschap om na te denken over wat er
gedaan moet worden met iemands inkomen en bezittingen waarover de
Heer de christen als rentmeester gedurende dit leven heeft aangesteld.
De Kerk van de Nazarener heeft, met erkenning van de noodzaak een
getrouwe rentmeester in dit leven te zijn en van de door God gegeven
visie om een erfenis voor de toekomst na te laten, de “Church of the
Nazarene Foundation” opgericht om het christelijke rentmeesterschap
via testamenten en legaten te vermeerderen. Burgerlijke wetten zorgen meestal niet dat bezit aangewend kan worden tot Gods eer. Iedere
Christen dient zorgvuldig aandacht te schenken aan het wettig opstellen van een laatste wil of testament, en de Kerk van de Nazarener met
haar vele arbeid en afdelingen zoals zending, evangelisatie, onderwijs,
en ondersteuningsfondsen - op plaatselijk, districts-, onderwijs en algemeen niveau - wordt ter overweging aanbevolen.
38.5 Verdelingen. Het bestuur van de Kerk van de Nazarener is representatief. Elke plaatselijke gemeente ondersteunt de wereldwijde missie van
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de kerk zoals bepaald door de Algemene Vergadering en uitgevoerd
onder de leiderschap van de algemene superintendenten in wereldevangelisatie, ondersteuning van predikanten en districtsprogramma’s.
De Raad van Algemene Superintendenten heeft samen met de
Algemene Raad de bevoegdheid het Wereldevangelisatiefonds te verdelen over de diverse districten. (317.12)
Onderworpen aan Handboek artikel 337.1 zijn de Nationale Raden en/
of Regionale Adviesraden gemachtigd om pensioenvoorzieningen te
regelen voor predikanten in hun regio. Van deze plannen zal verslag
worden gedaan zoals geregeld in Handboek artikel 337.2. De regelingen van artikel 38.5 zullen niet van toepassing zijn op de “Board of
Pensions and Benefits USA”.
Nationale Raden en/of Regionale Adviesraden zijn eveneens gemachtigd om de steun voor instellingen voor hoger onderwijs in hun regio
te regelen. (344, 345.3)
Elk district is gemachtigd de diverse budgetten voor het werk van het
district te verdelen, via de Districtsvergaderingscommissie Financiën
(235.1).

Kerkelijke functionarissen
39. Wij schrijven onze plaatselijke kerken actieve leden van de plaatselijke kerk
als kerkelijke functionarissen te kiezen, die van de ervaring van volkomen
heiligmaking getuigen en wier levens duidelijk getuigen van de genade van
God die ons tot een heilig leven roept; die instemmen met de leer, de bestuursvorm en de handelwijze van de Kerk van de Nazarener; en die de plaatselijke
kerk trouw ondersteunen door hun aanwezigheid en met tienden en gaven.
(113.11, 127, 145-147)
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Parlementaire regels
40. Behoudens de plaatselijke wetten, de statuten en de regels van het Handboek,
zullen de bijeenkomsten en handelingen van de leden van de Kerk van de
Nazarener op plaatselijk, district en algemeen niveau, en de commissies van de
rechtspersoon geregeld en beheerst worden door de parlementaire procedures
van Robert’s Rules of Order Newly Revised5, de laatste uitgave. (113, 203, 300.3)

Amenderen van het Convenant
van Christelijk Gedrag
41. De bepalingen van het Convenant van Christelijk Gedrag kunnen worden
herroepen of geamendeerd wanneer dit de instemming heeft van een tweederdemeerderheid van aanwezige stemmende leden van een bepaalde Algemene
Vergadering.

5 Dit is in de Angelsaksische wereld een standaardwerk inzake parlementaire procedures. Een
verkorte weergave hiervan door de vorige algemene secretaris, is vertaald en verkrijgbaar
onder de titel Een beknopte vergaderhulp (vertaler).
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DEEL IV - BESTUUR
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Voorwoord
Het is de taak van de Kerk van de Nazarener om aan alle volken de transformerende genade van God door de vergeving van zonde en reiniging van hart in Jezus
Christus bekend te maken. Onze eerste en belangrijkste missie is “maakt … discipelen”, om gelovigen te betrekken in gemeenschap en lidmaatschap (gemeenten)
en allen die in geloof reageren toe te bereiden (onderwijzen) voor een bediening.
Het uiteindelijke doel van de geloofsgemeenschap is “om ieder mens in Christus
volmaakt te doen zijn” op de laatste dag (Kolossenzen 1:28).
Het is de plaatselijke kerk waar dat verlossen, vervolmaken, onderwijzen en
aanstellen plaatsvindt. De plaatselijke kerk, het Lichaam van Christus, is de
vertegenwoordiging van ons geloof en onze missie. Deze kerken zijn bestuurlijk
gegroepeerd in districten en regio’s.
De basis voor eenheid in de Kerk van de Nazarener zijn de geloofsovertuigingen, de
kerkelijke structuur, de definities en procedures zoals verwoord in het Handboek
van de Kerk van de Nazarener.
Het hart van deze eenheid is verwoord in de Geloofsartikelen van het Handboek.
Wij moedigen de kerk in alle regio’s en talen aan om deze overtuigingen uit onze
constitutie te vertalen, overal te verspreiden en te onderwijzen. Dit is de gouden
draad die door alles wat wij zijn en doen als Nazareners heen geweven is.
Een zichtbare weerspiegeling van deze eenheid is de Algemene Vergadering,
de “hoogste leerstellige, wetgevende en kiezende autoriteit van de Kerk van de
Nazarener” (300).
Een tweede weerspiegeling is de internationale Algemene Raad, die de gehele
kerk vertegenwoordigt.
Een derde weerspiegeling is de Raad van Algemene Superintendenten, die het
Handboek mogen interpreteren, culturele aanpassingen goedkeuren en predikanten ordineren.
Het bestuur van de Kerk van de Nazarener is een representatieve bestuursvorm
en vermijdt op deze wijze de uitersten van een episcopale bestuursvorm enerzijds
en van een onbeperkt congregationalisme anderzijds.
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In die delen van de wereld waar de kerk aanwezig is en waar culturele en politieke verschillen dat noodzakelijk maken, kunnen lokale, districts, en regionale
bestuursprocedures zoals vermeld in Deel IV, Hoofdstukken I, II en III (secties
100, 200 en 300) aangepast worden. Al dit soort aanpassingen moeten schriftelijk
voorgelegd worden aan de Raad van Algemene Superintendenten en behoeven
hun goedkeuring.

De Plaatselijke Kerk
Organisatie, naam, rechtspersoonlijkheid, eigendom,
beperkingen, fusies, ontbindingen.
100. Organisatie. Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent
of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Officiële rapporten
over nieuwe kerken zullen worden gestuurd naar de algemene secretaris,
via de respectievelijke verantwoordelijke kantoren. (29, 107, 208.1, 435.12)
100.1 De multicongregationele kerk. Georganiseerde plaatselijke kerken kunnen hun bediening vergroten door Bijbelstudiegroepen voor
anderstaligen op te zetten, met gebruik van de faciliteiten van deze
kerken. Deze Bijbelstudiegroepen kunnen uitgroeien tot zendingsposten of volledig georganiseerde kerken (100). Als gevolg hiervan
kan er meer dan één gemeente onder eenzelfde naam bestaan, met
toestemming van de districtssuperintendent. In dit soort multicongregationele kerken waar niet elke gemeente afzonderlijk volledig
georganiseerd is, kan de Districtsadviesraad, met toestemming van
de districtssuperintendent en de verantwoordelijke algemene superintendent, deze gemeenten de rechten en privileges verlenen van
een georganiseerde plaatselijke kerk, onderworpen aan de volgende
voorwaarden:
•• Zulke gemeenten mogen geen rechtspersoonlijkheid verkrijgen,
los van de georganiseerde plaatselijke kerk.
•• Zulke gemeenten hebben niet het recht eigendom te bezitten,
buiten de georganiseerde plaatselijke kerk om.
•• Zulke gemeenten zullen geen schulden op zich nemen zonder de
goedkeuring van de districtssuperintendent, de kerkenraad van
de georganiseerde plaatselijke kerk, en de Districtsadviesraad.
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•• Zulke gemeenten mogen zich niet als lichaam terugtrekken uit
de georganiseerde plaatselijke kerk of op enige wijze hun relatie
ermee verbreken dan met de uitdrukkelijke toestemming van de
districtssuperintendent, na overleg van hem met de predikant
van de plaatselijke kerk.
101. Naam. De naam van een nieuw opgerichte kerk zal bepaald worden door
die plaatselijke kerk in overleg met de districtssuperintendent en met de
goedkeuring van de Districtsadviesraad. (102.4)
101.1 Verandering van naam. Een plaatselijke Kerk van de Nazarener
kan zijn naam veranderen door een meerderheid van de schriftelijke
stemmen in een jaarlijkse of speciale vergadering van de leden van
de kerk. De stappen tot naamsverandering zijn:
•• De plaatselijke kerkenraad legt de voorgestelde wijziging voor
aan de districtssuperintendent, die om de schriftelijke toestemming van de Districtsadviesraad zal vragen;
•• de plaatselijke kerk stemt;
•• de Districtsadviesraad deelt de naamsverandering mee aan de
Districtsvergadering, en de Districtsvergadering stemt over het
goedkeuren hiervan. (102.4)
102. Rechtspersoonlijkheid. In alle plaatsen waar de statuten dat toestaan zullen de beheerders voor de plaatselijke kerk rechtspersoonlijkheid aanvragen,
en genoemde beheerders en hun opvolgers zullen de beheerders van de
genoemde rechtspersoon zijn. Waar dit niet strijdig is met de burgerlijke wet,
zullen de statuten van de rechtspersoon de bevoegdheden van die rechtspersoon beschrijven en bepalen dat de rechtspersoon zich schikt onder
het bestuur van de Kerk van de Nazarener, zoals regelmatig bekrachtigd
en verklaard wordt door de Algemene Vergadering van genoemde kerk in
haar Handboek. Alle eigendommen van deze rechtspersoon zullen worden
bestuurd en beheerd door de beheerders, onderworpen aan de goedkeuring
van de plaatselijke kerk.
102.1 Wanneer door de Districtsadviesraad eigendom is aangekocht
of is gebouwd voor een plaatselijke kerk, of wanneer een nieuwe kerk gevormd is en al het geld is terugbetaald dat door de
Districtsadviesraad is geïnvesteerd, is het aan te bevelen dat de
Districtsadviesraad het eigendomsrecht laat overschrijven op naam
van die plaatselijke kerk.
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102.2 Als een plaatselijke kerk rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zullen alle verkregen eigendommen zodra dit mogelijk is direct bij akte
worden overgedragen aan deze rechtspersoon. (102.6)
102.3 De predikant en de secretaris van de kerkenraad zullen voorzitter
en secretaris van de kerk zijn, onverschillig of deze al of niet rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Zij zullen alle overdrachten van
onroerende goederen, hypotheken, aflossingen van hypotheken, contracten en andere wettelijke documenten van de kerk, waarin niet op
andere wijze is voorzien door het Handboek, uitvoeren en tekenen,
onderworpen aan de beperkingen zoals bepaald in 104-104.3.
102.4 De statuten van elke plaatselijke kerk zullen de volgende bepalingen
bevatten:
•• In de naam van de rechtspersoon zullen ook de woorden
“Kerk van de Nazarener” voorkomen. De naam “Kerk van de
Nazarener” zal verschijnen op naamborden, officieel briefpapier
en op kerkelijke publicaties.
•• Het huishoudelijk reglement van de rechtspersoon zal het
Handboek van de Kerk van de Nazarener zijn.
•• De statuten zullen geen bepaling mogen bevatten die het de kerk
onmogelijk maakt aanspraak te maken op fiscale voorrechten
zoals die door andere kerken in hetzelfde gebied genoten worden.
•• Bij ontbinding zullen de activa van de rechtspersoon ter hand
gesteld worden aan de Districtsadviesraad.
De statuten mogen toegevoegde bepalingen bevatten wanneer dat
gebruikelijk is onder de plaatselijke wet. Geen enkele bepaling zal
echter opgenomen worden die het mogelijk maakt dat het eigendom van de plaatselijke kerk onttrokken wordt aan de Kerk van de
Nazarener. (101-101.1, 104.3, 106.1-106.3)
102.5 In multicongregationele kerken waar meer dan één georganiseerde
kerk dezelfde faciliteiten deelt, kan gezamenlijke rechtspersoonlijkheid aangevraagd worden, zo de plaatselijke wetten dat toestaan.
102.6 In plaatsen waar het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid niet mogelijke is, zal de naam van de kerk de woorden “Kerk van de Nazarener”
omvatten op alle wettelijke documenten inclusief, maar niet beperkt
tot, eigendomsbewijzen en statuten. (102.2)
103. Eigendom. De plaatselijke kerk die van plan is om onroerende goederen te
kopen of verkopen, een kerkgebouw of daaraan verbonden gebouwen te
bouwen, of een grote verbouwing van één van beide uit te voeren, moet dit
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voorstel eerst ter overweging, advies en goedkeuring voorleggen aan de districtssuperintendent en de Districtsraad Kerkelijke Goederen. De plaatselijke
kerk zal gedurende de bouw elk kwartaal een financieel- en een voortgangsverslag indienen bij deze raad. Geen schulden, hetzij hypotheken of
andere, zullen worden gemaakt bij de aankoop van onroerende goederen of
de bouw van gebouwen of bij grote verbouwingen, zonder de schriftelijke
goedkeuring van de districtssuperintendent en de Districtsraad Kerkelijke
Goederen. (233-234.5)
103.1 In het geval dat er geen overeenstemming bereikt kan worden tussen de kerkenraad en de districtssuperintendent en de Districtsraad
Kerkelijke Goederen, kan de zaak worden voorgelegd aan de verantwoordelijke algemene superintendent om hierin te besluiten. Zowel
de kerk als de districtssuperintendent kunnen tegen diens beslissing
in beroep gaan bij de Raad van Algemene Superintendenten die de
uiteindelijke beslissing zal nemen. Al dit soort beroepen, weerleggingen daarvan, of argumenten die daarbij behoren, bestemd voor
de verantwoordelijke algemene superintendent of de Raad van
Algemene Superintendenten, zullen schriftelijk ingediend worden.
Een kopie van alle beroepen, weerleggingen daarvan, of argumenten
die daarbij behoren, van de kerkenraad of de districtssuperintendent
zullen aan de andere betrokken partij gezonden worden. Het verslag
van het kerkenraadsbesluit tot beroep zal de formulering van het
beroep bevatten, de argumenten die het ondersteunen, en het verslag van de stemming in deze.
104. Beperkingen. De plaatselijke kerk mag alleen onroerende goederen kopen
of verkopen, hypotheken sluiten (inclusief herfinancieringen) of onroerende goederen ruilen, of op andere wijze onroerende goederen belasten of
er over beschikken met een tweederdemeerderheid van stemmen van de
aanwezige leden op een jaarvergadering of op een speciale, voor dat doel
uitgeschreven vergadering. Als uitzondering hierop mag de kerkenraad met
een tweederdemeerderheid van de aanwezige stemmende leden eigendommen ontvangen met de nadrukkelijke bedoeling om de plaatselijke kerk
financieel te steunen. Beide zaken vereisen de schriftelijke toestemming van
de districtssuperintendent en de Districtsraad Kerkelijke Goederen. (113.3113.4, 113.7-113.8, 234.3)
104.1 Op de onroerende goederen van de plaatselijke kerk mogen geen
hypotheken worden afgesloten om lopende uitgaven te dekken.
104.2 Een plaatselijke kerk die een hypotheek opneemt of onroerend goed
verkoopt, of een verzekeringsuitkering daarop ontvangt, zal deze
70

inkomsten alleen gebruiken voor de aankoop of substantiële verbetering van onroerend goed, of ter aflossing van schulden inzake
onroerend goed. Alleen met goedkeuring van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad zullen inkomsten voor andere doelen
gebruikt mogen worden.
104.3 Beheerders en/of een plaatselijke kerk mogen geen eigendom onttrekken aan het gebruik door de Kerk van de Nazarener. (113-113.1)
104.4 Onttrekkingen van kerken. Geen plaatselijke kerk mag zich als
lichaam losmaken van de Kerk van de Nazarener of zich op enige wijze ervan afscheiden dan bij bepaling van de Algemene Vergadering
en na overeengekomen voorwaarden en procedures. (106.2-106.3)
105. Fusies. Twee of meer plaatselijke kerken kunnen samengaan nadat twee
derde van de aanwezige en stemmende leden van de betrokken kerken op
een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering schriftelijk ermee ingestemd hebben, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: De fusie moet
worden aanbevolen door een meerderheid van schriftelijke stemmen van
alle leden van de respectievelijke kerkenraden, en de fusie moet schriftelijk
zijn goedgekeurd door de districtssuperintendent, de Districtsadviesraad en
de verantwoordelijke algemene superintendent.
De fusie zal zijn beslag krijgen in een speciale vergadering van de nieuwe
gemeente met het doel om nieuwe bestuurders te kiezen en regelingen te
treffen met betrekking tot de predikant. De districtssuperintendent, of een
door de superintendent aangewezen oudste, zal de vergadering voorzitten.
De aldus ontstane organisatie zal het totale ledenbestand van de voormalige
kerken omvatten plus de leden van alle afdelingen van deze kerken, en
kan de activa en passiva van deze kerken geheel of gedeeltelijk samenvoegen, onderworpen aan de goedkeuring van de districtssuperintendent, de
Districtsadviesraad en de verantwoordelijke algemene superintendent. De
fusie zal ook de toegewezen algemene-, onderwijs- en districtsbudgetten
samenvoegen.
Na mededeling door de districtssuperintendent is de algemene secretaris
van de Kerk van de Nazarener gemachtigd de namen van de inactieve kerken af te voeren van de lijst van kerken.
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106. Kerken inactief/ontbonden verklaren. Kerken kunnen gedurende een
overgangsperiode de inactieve status verkrijgen door een besluit van de
Districtsadviesraad.
106.1 Een plaatselijke kerk kan opgeheven worden op aanbeveling van
de districtssuperintendent en een tweederdemeerderheid van
stemmen in de Districtsadviesraad. Dit kan alleen nadat de districtssuperintendent overlegd heeft met de verantwoordelijke algemene
superintendent en van hem/haar goedkeuring heeft gekregen.
106.2 In het geval dat een plaatselijke kerk opgeheven wordt, of in het
geval van een zich terugtrekken uit de Kerk van de Nazarener of
een poging daartoe (naar het oordeel van de Districtsadviesraad)
mogen de eventuele kerkelijke eigendommen in geen geval voor
andere doeleinden worden aangewend, maar zal het eigendomsbewijs overgaan in handen van de Districtsadviesraad, die optreedt als
vertegenwoordiger van het betreffende district waar zij als rechtspersoon was ingeschreven, of van andere gemachtigden, om gebruikt
te worden voor de Kerk van de Nazarener in het algemeen, zoals de
Districtsvergadering zal bepalen. Beheerders van de plaatselijke kerk
die eigendommen beheren van de opgeheven kerk zullen deze uitsluitend verkopen of erover beschikken in opdracht en op aanwijzing
van de Districtsadviesraad of een andere benoemde vertegenwoordiger van de Districtsvergadering, met de schriftelijke goedkeuring
van de verantwoordelijke algemene superintendent. Iedere overdracht van eigendommen of overhandiging van de opbrengsten
van de verkoop wordt bepaald door de Districtsvergadering of de
Districtsadviesraad. (104.4, 222.18)
106.3 Geen beheerder of beheerders van een kerk die opgeheven is of zich
terugtrekt op probeert terug te trekken uit de Kerk van de Nazarener,
mag of mogen eigendommen onttrekken aan het gebruik van de Kerk
van de Nazarener. (104.4, 141-144, 222.17)
106.4 Alleen die kerken die officieel opgeheven zijn, mogen afgevoerd worden van de statistieken en lijsten van de algemene secretaris.
106.5 Als een plaatselijke kerk inactief is verklaard moeten de tekeningsbevoegden alle kerkelijke gelden en/of spaargelden overdragen aan de
Districtsadviesraad. Weigering om hiermee in te stemmen machtigt
de Districtsadviesraad automatisch om alle rekeningen te sluiten
en alle activa in eigendom te nemen voor zover de wet dat toelaat.
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Lidmaatschap
107. Volwaardig lidmaatschap. Al diegenen die zich georganiseerd hebben
in een plaatselijke kerk door hen die daartoe gerechtigd zijn, en allen die
in het openbaar door de predikant, de districtssuperintendent of door de
algemene superintendent ontvangen zijn, nadat zij van hun ervaring van
redding getuigd hebben en hun geloof in de leerstellingen van de Kerk van de
Nazarener uitgesproken hebben, en te kennen hebben gegeven dat zij bereid
zijn om haar leiding te aanvaarden, zullen samen het volwaardige ledenbestand van de plaatselijke kerk vormen. Het leiderschap van de plaatselijke
kerk zal er naar streven elk lid in een bediening en een kring van zorg en
steun te plaatsen. (29, 35.4, 107.2, 111, 113.1, 414.1, 418, 429.8, 435.8-435.9)
107.1 Wanneer mensen verlangen zich bij de kerk aan te sluiten, zal de
predikant hen de voorrechten en verantwoordelijkheden van het
lidmaatschap, de Geloofsartikelen, de vereisten van het Convenant
van Christelijk Karakter, het Convenant van Christelijk Gedrag en
het doel en de opdracht van de Kerk van de Nazarener uitleggen. Er
zal worden voorzien in specifiek onderwijs en oriëntatie om aspirant
leden voor te bereiden op een zinvol lidmaatschap. Na overleg met
de Evangelisatie- en Ledencommissie van de kerk zal de predikant
geschikte kandidaten in een openbare dienst als leden ontvangen,
waarbij hij het goedgekeurde formulier voor het ontvangen van
leden gebruikt (801). (27, 33-39, 110-110.4, 225)
107.2 Leden van zendingsposten. Daar waar de organisatie van een
plaatselijke kerk nog niet officieel plaatsgevonden heeft, zal een
zendingspost leden ontvangen en in de jaarlijkse statistieken rapporteren volgens 107 en 107.1.
107.3 Stemmen en een functie uitoefenen. Alleen zij die volledige en actieve leden van de plaatselijke gemeente zijn, en hun 15e verjaardag
hebben bereikt, mogen een functie vervullen in de kerk, mits de
plaatselijke wetten dat toestaan, stemmen tijdens de jaarlijkse of
speciale ledenvergaderingen, of de kerk vertegenwoordigen als
afgevaardigden naar de Districtsvergadering.
108. Gastlidmaatschap. Waar een district dat mogelijk maakt, kan een plaatselijke kerk gastleden hebben die alle rechten van de leden van de kerk hebben,
met uitzondering van het recht om te stemmen en om een officiële functie
uit te oefenen. (203.24)
108.1 Gastleden kunnen naar goedvinden van de predikant en de
Evangelisatie- en Ledencommissie te allen tijde als volwaardige leden
ontvangen worden of van de lijst worden geschrapt.
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109. Inactief lidmaatschap. Een plaatselijke kerk mag personen aanduiden
als “inactieve leden” op basis van de redenen genoemd in 109.1 en 109.2.
(112.3, 133)
109.1 Een lid van een plaatselijke kerk dat verhuisd is naar een andere
plaats en niet langer actief is in de kerk waar hij lid is, zou ernstig
gevraagd moeten worden de plaatselijke Kerk van de Nazarener
aldaar te bezoeken en een overschrijving van lidmaatschap naar
die kerk aan te vragen.
109.2 Wanneer een lid van de kerk voor een periode van 6 opeenvolgende
maanden afwezig is geweest bij alle erediensten van de kerk zonder
een reden die de kerkenraad aanvaardbaar acht, en er pogingen
gedaan zijn om hem aan te moedigen zo mogelijk weer actief te
worden, kan het lidmaatschap van die persoon inactief verklaard
worden op aanbeveling van de Evangelisatie- en Ledencommissie en
bij besluit van de kerkenraad. Deze persoon zal hierover, binnen 7
dagen na het besluit van de kerkenraad, geïnformeerd worden door
een brief van de predikant die zal pogen hem terug te winnen. Nadat
de kerkenraad daartoe besloten heeft, zal de predikant bij de naam
van het lid schrijven: “Op de lijst van inactieve leden geplaatst door
de kerkenraad (datum)”. Hierop zal een periode van 120 dagen worden aangehouden voor gebed en smeking, waarin een inactief lid de
kerkenraad schriftelijk kan verzoeken zijn naam terug te plaatsen op
de lijst van actieve leden van de kerk. Dit verzoek moet een herbevestiging bevatten van de beloften van lidmaatschap en vergezeld gaan
van een hernieuwde deelname aan de erediensten van de plaatselijke
kerk. De kerkenraad zal binnen 60 dagen antwoord geven op dit
verzoek. Volwaardig lidmaatschap kan aan zo iemand worden teruggegeven op aanbeveling van de Evangelisatie- en Ledencommissie
en bij besluit van de kerkenraad.
109.3 Inactieve leden zullen samen met de actieve leden het totale lidmaatschap van een plaatselijke kerk vormen. Het totale lidmaatschap zal
in 2 categorieën aan de Districtsvergadering gerapporteerd worden,
namelijk (1) actieve en (2) inactieve leden.
109.4 Inactieve leden zijn niet gerechtigd hun stem uit te brengen tijdens jaarlijkse of speciale kerkelijke vergaderingen en zijn ook niet
verkiesbaar.
109.5 Een inactief lid mag de kerkenraad schriftelijk verzoeken zijn
naam terug de plaatsen op de lijst van actieve leden van de kerk.
Zo’n verzoek moet een herbevestiging van de beloften bij het lid
worden bevatten, en een hernieuwde deelname aan de eredienst
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activiteiten van de plaatselijke kerk. De kerkenraad zal binnen 60
dagen antwoord geven. Het volledig lidmaatschap kan door de kerkenraad aan zo’n persoon worden teruggegeven op voordracht van
de Evangelisatie- en Ledencommissie.

Evangelisatie- en Ledencommissie
110. De kerkenraad zal voorzien in een evangelisatie- en ledencommissie van niet
minder dan 3 personen, met als taak om op te treden als adviescommissie
van de predikant, die voorzitter zal zijn. Haar taken zullen zijn:
110.1 Het bevorderen van evangelisatie in de plaatselijke kerk en het trachten de vruchten van de evangelisatie te behouden. (107-107.1, 129.24)
110.2 Het bestuderen en aanbevelen aan de kerkenraad en de afdelingen
van de wijze waarop evangelisatie in het totale leven van de kerk
benadrukt kan worden.
110.3 Het dienen als plaatselijke commissie om zowel de algemene als de
districtsprogramma’s voor evangelisatie van ons kerkgenootschap
uit te voeren.
110.4 Het aansporen van pas bekeerden om zich voor te bereiden op het
lidmaatschap van de kerk door een volhardend geestelijk leven,
bestudering van de Bijbel en het Handboek, individueel en/of in een
oriëntatieklas die de predikant voor kandidaat-leden houdt, eraan
denkende dat lidmaatschap volgend op de belijdenis van het geloof
helpt de vruchten van evangelisatie te behouden. (26-27, 35.4)
110.5 Het pogen nieuwe leden in de volle gemeenschap en dienst van de
kerk te brengen.
110.6 Het in samenwerking met de predikant werken aan de ontwikkeling van een voortgezet programma voor geestelijke begeleiding van
nieuwe leden.
110.7 Het aanbevelen van evangelisten voor plaatselijke campagnes aan de
kerkenraad, op voordracht van de predikant. Het verdient aanbeveling minstens eenmaal per jaar een campagne te houden met een
ervaren, gemachtigd of geregistreerd evangelist.
110.8 Niemand zal als volwaardig lid van de plaatselijke kerk ontvangen worden zonder dat de predikant eerst overlegd heeft met de
Evangelisatie- en Ledencommissie betreffende de ontvangst van deze
persoon. (107.1)
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Verandering van lidmaatschap
111. Attestatie. De predikant kan op verzoek van een lid een overschrijving van
het lidmaatschap van de kerk verlenen (zie formulier in 813.5) naar iedere
gewenste plaatselijke Kerk van de Nazarener. Deze overschrijving is slechts
voor 3 maanden geldig. Wanneer de ontvangst van de overschrijving door
de ontvangende kerk bevestigd is, zal het lidmaatschap in de eerstgenoemde
plaatselijke kerk vervallen. (813.6)
111.1 Aanbeveling. De predikant kan op verzoek van een lid een certificaat
van aanbeveling (zie formulier in 813.3) verstrekken voor iedere
gewenste evangelische kerk, waarna het lidmaatschap van die persoon in de plaatselijke kerk die het certificaat verstrekt onmiddellijk
beëindigd wordt. (112.2)

Beëindiging van lidmaatschap
112. Predikanten. Wanneer een districtskandidaat voor ordinatie of een geordineerde predikant zich verenigd heeft met het kerkelijk lidmaatschap of het
werk van een andere kerk dan de Kerk van de Nazarener, zal de predikant
van de plaatselijke kerk waar de predikant lid is direct de Districtsraad
Geestelijke Stand op de hoogte brengen van dit feit. De Raad Geestelijke
Stand zal onderzoek doen en de status van het lid van de geestelijkheid
bevestigen. Als de Districtsraad Geestelijke Stand bepaalt dat het lid van de
geestelijkheid van de lijst van predikanten afgevoerd zal worden, zal de predikant van de plaatselijke kerk eveneens de naam van deze persoon van de
ledenlijst van de kerk verwijderen en bij zijn naam schrijven: “Uitgeschreven
wegens aansluiting bij een ander kerkgenootschap”. (429.9, 435.10-35.11)
112.1 Leken. Wanneer een lid van een plaatselijke kerk lid is geworden
in of een preekbevoegdheid of ordinatie heeft verkregen van enig
andere religieuze organisatie, of zich bezig houdt met onafhankelijk
kerkelijk- of zendingswerk, zal zijn lidmaatschap van de plaatselijke
kerk vanwege dit feit onmiddellijk beëindigd worden, behalve wanneer deze persoon de jaarlijkse goedkeuring van de kerkenraad van
de plaatselijke kerk waar hij lid is heeft verkregen, plus de jaarlijkse
goedkeuring van de Districtsadviesraad van het district waarin die
kerk is gelegen.
112.2 Uitschrijving. De predikant kan op verzoek van een lid een bericht
van uitschrijving verlenen (zie formulier in 813.4), waardoor het lidmaatschap van die persoon onmiddellijk beëindigd wordt. (111.1, 112)
112.3 Twee jaar na de datum waarop iemands lidmaatschap inactief is verklaard, kan zijn naam verwijderd worden van de ledenlijst op besluit
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van de kerkenraad. Na een dergelijk besluit van de kerkenraad, zal
de predikant naast de naam van het lid schrijven: “Uitgeschreven
door de kerkenraad (datum)”. (109, 133)
112.4 Een kerkenraad mag in een vergaderjaar niet meer dan 10 procent
van de leden van een plaatselijke kerk afvoeren van de lijst, zonder
de schriftelijke toestemming van de Districtsadviesraad en de districtssuperintendent. De namen van hen die uitgeschreven moesten
worden en de reden van hun uitschrijving moeten schriftelijk worden
opgegeven aan de Adviesraad door de secretaris van de plaatselijke
kerk.

Kerkelijke vergaderingen
113. Een vergadering van de leden van een plaatselijke kerk om te beraadslagen
en om welke zakelijke handelingen ook te verrichten, zal een kerkelijke vergadering worden genoemd. Behoudens de plaatselijke wetten, de statuten
en regels van het Handboek, zullen de bijeenkomsten en handelingen van
de leden van de Kerk van de Nazarener op plaatselijk, districts en algemeen
niveau, en de commissies van de rechtspersoon geregeld en beheerst worden door de parlementaire procedures van Robert’s Rules of Order Newly
Revised, de laatste uitgave. (40, 104, 113.7, 115, 416)
113.1 Alleen die personen die volwaardige en actieve leden zijn en de
leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, zullen het recht hebben om in
kerkelijke vergaderingen te stemmen. (107.3, 109-9.4)
113.2 Er is geen voorziening voor stemmen bij afwezigheid.
113.3 Zakelijke handelingen. Alle zaken, met inbegrip van verkiezingen,
kunnen op een kerkelijke vergadering behandeld worden, mits in
overeenstemming met de geest en orde van de kerk en voor zover
hierin niet op andere wijze speciaal is voorzien.
113.4 Voldoen aan de burgerlijke wet. In alle gevallen waarin de burgerlijke wet een specifieke gang van zaken voorschrijft voor het
bijeenroepen en houden van kerkelijke vergaderingen, behoort deze
gedragslijn strikt te worden aangehouden. (142)
113.5 Voorzittende functionaris. De predikant, die ex-officio voorzitter
zal zijn van de plaatselijke kerk, of de districtssuperintendent, of
de verantwoordelijke algemene superintendent, of iemand die is
aangewezen door de districtssuperintendent of de algemene superintendent, zal de jaarlijkse of bijzondere kerkelijke vergaderingen
voorzitten. (210, 307.10, 414.15)
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113.6 De secretaris. De secretaris van de kerkenraad zal secretaris zijn van
alle kerkelijke vergaderingen; bij zijn afwezigheid zal een tijdelijk
secretaris worden gekozen. (135.4)
113.7 Jaarvergadering. Er zal een jaarvergadering worden gehouden binnen een periode van 90 dagen voorafgaande aan het bijeenkomen
van de Districtsvergadering, en de openbare afkondiging daarvan
zal altijd ten minste 2 zondagen daaraan voorafgaande vanaf de
preekstoel moeten worden gedaan. Deze jaarvergadering mag met
goedkeuring van de kerkenraad op meerdere dagen of in meer dan
één dienst worden gehouden.
113.8 Bijzondere kerkelijke vergaderingen kunnen te allen tijde bijeengeroepen worden door de predikant, of door de kerkenraad na
toestemming van de predikant of de districtssuperintendent of
de verantwoordelijke algemene superintendent. In ten minste 2
voorafgaande normale diensten zal vanaf de preekstoel openbare
aankondiging moeten worden gedaan van bijzondere kerkelijke
vergaderingen, of op een wijze die voldoet aan de eisen van de burgerlijke wet. (104, 113.1, 115-15.1, 123, 137, 139, 142.1, 144)
113.9 Verslagen. Op de jaarvergadering zal verslag worden uitgebracht
door de predikant (414.7), de voorzitter Raad Christelijk Leven
en Zondagsschool (146.6), de voorzitter van de Nazarener Jeugd
Internationaal (151.4), de voorzitter van de NMI (153.2), de diaconessen (406), de plaatselijke kandidaten voor ordinatie (428.1), de
secretaris (135.2) en de penningmeester (136.5) van de kerkenraad.
113.10 Nominatiecommissie. Er zal een nominatiecommissie gebruikt
worden voor het nomineren van functionarissen, raden en afgevaardigden naar de Districtsvergadering, in wier nominaties niet elders
wordt voorzien. De Nominatiecommissie zal bestaan uit niet minder
dan 3 en niet meer dan 7 leden van de kerk, inclusief de predikant.
De nominatiecommissie zal worden benoemd door de predikant, en
jaarlijks worden goedgekeurd door de kerkenraad. De predikant zal
voorzitter van de commissie zijn. Alle personen die door deze commissie genomineerd zijn, zullen bevestigen dat zij voldoen aan de
eisen die in artikel 39 gesteld worden aan kerkelijke functionarissen.
113.11 Verkiezingen. Op de jaarvergadering zullen schriftelijke verkiezingen worden gehouden voor de dienaren (137), de beheerders (141,
142.1), de voorzitter Raad Christelijk Leven en Zondagsschool (146),
en de leden van de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool (145),
om gedurende het volgende kerkelijke jaar te dienen en totdat hun
opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. Waar de wetten dat
78

toestaan en het is goedgekeurd door een meerderheid van de aanwezige kerkleden, mogen allen die zijn gekozen voor een termijn
van twee jaar dienen. Al degenen die gekozen worden als kerkelijke
functionarissen zullen actieve leden van diezelfde plaatselijke Kerk
van de Nazarener zijn. Wij schrijven onze plaatselijke kerken voor
alleen actieve leden van de plaatselijke kerk als kerkelijke functionarissen te kiezen die van de ervaring van volkomen heiligmaking
getuigen en wier levens duidelijk getuigen van de genade van God
die ons tot een heilig leven roept; die instemmen met de leer, de
bestuursvorm en de handelwijze van de Kerk van de Nazarener; en
die de plaatselijke kerk trouw ondersteunen door hun aanwezigheid
en met tienden en gaven. (39, 127, 145-147)
113.12 Waar de wetten dat toestaan, en in kerken waar zo’n procedure
en het aantal te kiezen functionarissen door de meerderheid van
de aanwezige kerkleden goedgekeurd worden, kan de kerkenraad
gekozen worden in overeenstemming met 137 en 141, waarop dan
een passend aantal leden als dienaren en beheerders benoemd wordt.
Als een kerkenraad op die manier gekozen wordt, zal de raad zichzelf
verdelen in commissies om de toegewezen verantwoordelijkheden uit
te voeren. Als een kerk een Commissie Onderwijs gekozen heeft als
deel van haar raad in overeenstemming met 145, zal die commissie
de Commissie Onderwijs van de kerkenraad vormen. (145-45.10) In
het zich organiseren voor haar bedieningen en missionair handelen
kan een plaatselijke kerk een alternatieve structuur voor de raden en
commissies gebruiken, mits deze alternatieven schriftelijk zijn goedgekeurd door de districtssuperintendent en de Districtadviesraad, en
zo’n structuur overeenkomt met de burgerlijke wetten.
113.13 Waar de wetten dat toestaan, en in kerken waar zo’n procedure door
een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden op een op
juiste wijze bijeengeroepen vergadering goedgekeurd is, en schriftelijke toestemming is verkregen van de districtssuperintendent, kan
een kerk de helft van haar kerkenraadsleden voor 2 jaar kiezen, of
een derde van haar kerkenraadsleden voor 3 jaar, in beide gevallen
zodanig dat jaarlijks een gelijk aantal gekozen wordt. Wanneer de
kerkenraad op deze wijze gekozen wordt, moet het aantal dienaren
en beheerders overeenkomen met het bepaalde in 137 en 141.
113.14 Op de jaarvergadering zal een schriftelijke verkiezing worden gehouden voor de leken-afgevaardigden naar de Districtsvergadering. Als
alternatief, indien goedgekeurd door een meerderheid van stemmen van de kerkleden op een jaarlijkse ledenvergadering, kunnen
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de afgevaardigden worden voorgedragen door de predikant en
goedgekeurd door de plaatselijke kerkenraad, eveneens op basis
van de vertegenwoordiging zoals vastgesteld door de Algemene
Vergadering in artikel 201-1.2. Al degenen die worden gekozen als
afgevaardigden zullen actieve leden zijn van diezelfde plaatselijke
Kerk van de Nazarener. (107.3, 113.11)

Het kerkelijk jaar
114. Het bestuurlijk jaar zal gelijk lopen met het statistisch jaar van de plaatselijke kerk en zal aangeduid worden als het kerkelijk jaar.
114.1 Het statistisch jaar zal sluiten binnen een periode van 90 dagen voorafgaande aan de opening van de Districtsvergadering; en het nieuwe
statistische jaar zal beginnen op de dag die volgt op die sluiting. De
juiste datum van het begin en van het einde van het statistische jaar
zal binnen deze grenzen worden bepaald door de Districtsadviesraad.
(222.1)

Het beroepen van een predikant
115. Een oudste of districtskandidaat voor ordinatie (412) kan tot predikant van
een plaatselijke kerk worden beroepen door een tweederdemeerderheid van
de schriftelijke uitgebrachte stemmen door de aanwezige stemgerechtigde
en stemmende leden van de kerk, op een op de juiste wijze bijeengeroepen
jaarlijkse of speciale vergadering van de kerk, mits deze oudste of districtskandidaat voor ordinatie door de kerkenraad aan de plaatselijke kerk zal
zijn voorgedragen, die, na raadpleging van de districtssuperintendent, die
voordracht gedaan heeft met een tweederdemeerderheid van de schriftelijke
stemmen van al haar leden en mits deze voordracht is goedgekeurd door de
districtssuperintendent. Een oudste of districtskandidaat voor ordinatie die
lid is van een plaatselijke kerk kan niet in aanmerking komen als predikant
van die betreffende kerk zonder de toestemming van de Districtsadviesraad.
Dit beroep zal onderworpen zijn aan herziening en voortzetting zoals hierna
bepaald. (119, 122-124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.12)
115.1 De beroepen predikant zal zijn aanvaarding van dat beroep binnen
15 dagen na de datum van de kerkelijke vergadering waarop de stemming voor het beroep geweest is kenbaar maken.
115.2 De kerkenraad en de predikant zullen elkaar schriftelijk en op heldere wijze hun doelen en verwachtingen uiteenzetten. (122, 129.3-29.4)

80

115.3 Zo snel mogelijk als praktisch haalbaar is nadat een predikant met
zijn taak is begonnen, zullen de predikant en de gemeente deelnemen in een intrede- of verbintenisdienst. Het doel van de dienst zou
moeten zijn het vieren van eenheid in de gerichtheid betreffende de
wil van God. Waar mogelijk, zal de districtssuperintendent voorgaan.
115.4 Bij het uitbrengen van een beroep, zal de plaatselijke kerk de voorgestelde bezoldiging specificeren. Het bedrag van deze bezoldiging
zal door de kerkenraad bepaald worden. Wanneer er overeenstemming bereikt is tussen de kerk of de kerkenraad en de predikant,
zal het betalen van het volledige salaris van de predikant als een
morele verplichting van de kerk worden beschouwd. Indien echter
de kerk niet meer in staat is om het overeengekomen salaris nog
langer uit te betalen, zal dit onvermogen en in gebreke blijven niet
beschouwd worden als voldoende grond voor een civiele procedure
van de predikant tegen de kerk; en in geen geval zal de kerk wettelijk aansprakelijk zijn voor meer dan de gelden die bijeengebracht
zijn gedurende de werkelijke ambtsperiode van de predikant en die
niet anders bestemd waren. De plaatselijke kerk behoort ook voorzieningen te treffen voor reis- en verhuiskosten van de predikant.
(38-38.3, 129.8-129.9)
115.5 De bezoldiging van de predikant zal beginnen op de maandag voorafgaande aan de eerste zondag waarop de predikant officieel zijn werk
in de plaatselijke kerk begint.
116. Plaatselijke kerken zouden moeten voorzien in een zwangerschaps-/ouderschapsverlof voor de predikant en assistenten. Districtssuperintendenten
zouden plaatselijke kerken moeten aanmoedigen een dergelijke regeling
aan te nemen.
117. In een kerk die minder dan 5 jaar geleden werd georganiseerd, of minder
dan 35 stemmende leden had ten tijde van de laatste jaarlijkse ledenvergadering, of regelmatig financiële ondersteuning van het district ontvangt, kan de
predikant benoemd of herbenoemd worden door de districtssuperintendent,
met instemming van de Districtsadviesraad. (208.17)
117.1 Wanneer een kerk meer dan 35 stemgerechtigde leden heeft of meer
dan 5 jaar geleden is geïnstitueerd, en hun predikant al minstens
2 jaar heeft gediend als aangesteld predikant, moet er een proces in
gang gezet worden om uit die “aangestelde” status te komen. Zo’n
proces zal de volgende onderdelen bevatten:
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•• bezinning tussen predikant en kerkenraad;
•• een meerderheid van stemmen van alle aanwezige kerkenraadsleden;
•• goedkeuring van de districtssuperintendent; en
•• goedkeuring van de Districtsadviesraad.
De datum waarop de toekomstige vierjaarlijkse bezinningsgesprekken tussen predikant en kerkenraad gebaseerd zullen worden, zal
de datum van de laatste goedkeuring zijn.
118. In geval er geen overeenstemming is tussen de kerkenraad en de districtssuperintendent betreffende de predikantsplaats, kan de kerkenraad of
de districtssuperintendent de zaak ter beslissing voorleggen aan de verantwoordelijke algemene superintendent. Tegen diens beslissing kan de
kerkenraad of de districtssuperintendent in beroep gaan bij de Raad van
Algemene Superintendenten. Al dergelijke beroepen, weerleggingen van
beroepen, of argumenten daarmee verband houdende, of die nu aan de
verantwoordelijke algemene superintendent of aan de Raad van Algemene
Superintendenten gericht zijn, moeten schriftelijk ingediend worden. Een
kopie van het beroep, de weerleggingen van beroepen, of argumenten
daarmee verband houdende, ingediend door de kerkenraad of de districtssuperintendent zal aan de andere betrokkene toegezonden worden. De notulen
van een besluit tot in beroep gaan van een kerkenraad zal het besluit tot
beroep zelf bevatten, benevens de argumenten die het ondersteunen en
het verslag van de stemming daarover. Als de betrokken predikant zich
terugtrekt, of als een kandidaat voor de predikantsplaats niet beschikbaar
blijkt te zijn, moet de beroepsprocedure onmiddellijk beëindigd worden, en
zullen de districtssuperintendent en de kerkenraad verder gaan met het
treffen van voorzieningen voor de predikantsplaats.
119. Het beroep van een predikant die een districtskandidaat voor ordinatie is
eindigt na afloop van de Districtsvergadering als diens bevoegdheid niet
wordt vernieuwd.
120. Een predikant die zijn werk als predikant neer wil leggen zal eerst contact
opnemen met de districtssuperintendent. Na dit overleg, zal de predikant
de kerkenraad schriftelijk op de hoogte stellen, uiterlijk 30 dagen voor
de beëindiging van zijn bediening daar, en zal een kopie daarvan aan
de districtssuperintendent sturen. Als zijn ontslag is ontvangen door de
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kerkenraad en schriftelijk is goedgekeurd door de districtssuperintendent,
zal zijn laatste werkdag binnen 30 dagen worden vastgesteld.
120.1 De predikant die aftreedt zal, in samenwerking met de secretaris van
de kerkenraad, een nauwkeurige lijst maken van het register van
lidmaten, met de huidige adressen. Deze lijst moet aansluiten met
de laatst gepubliceerde acta van het district, met daarop aangegeven
de doorhalingen en toevoegingen van het lopende jaar.
121. Op aanbeveling van de kerkenraad en met goedkeuring van de districtssuperintendent kan een kerk kiezen voor co-pastors. In dat geval zullen de
volgende bepalingen van toepassing zijn.
•• De co-pastors zullen samen met de kerkenraad, onder leiding van de
districtssuperintendent, een praktische verdeling van verantwoordelijkheden en gezag opstellen.
•• Hoewel co-pastors elkaars gelijken zijn in hun predikantschap, zal een
van hen officieel door de kerkenraad worden aangeduid als voorzitter
van de rechtspersoon en van de kerkenraad.
•• De bezinning op de pastorale relatie zal worden uitgevoerd zoals beschreven in artikel 123 van dit Handboek.
121.1 Na het terugtreden of het beëindigen van de pastorale relatie met
een co-pastor, kan de achterblijvende co-pastor door de districtssuperintendent worden aangesteld als predikant van de kerk, mits
dat binnen 60 dagen de vraag of de pastorale relatie moet worden
voortgezet aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Dan zal de procedure zoals beschreven in artikel 115 worden gevolgd.

De relatie gemeente – predikant
122. Elk jaar zullen predikant en kerkenraad in gesprek gaan om de verwachtingen en doelen van de kerk en de predikant ter vernieuwen. Tijdens dit
proces zullen de op papier gezette doelen en plannen van predikant en
kerkenraad bijgewerkt worden. Deze schriftelijke vastlegging zal aan de
districtssuperintendent worden gestuurd (115.2, 129.4)
122.1 Predikanten en gemeenten zullen streven naar een helder verstaan
van elkaars verwachtingen en oprecht de bijbelse principes volgen
om geschillen in de kerk op te lossen in een geest van verzoening.
Bijbelse principes voor het oplossen van geschillen in Matteüs 18:1520 en Galaten 6:1-5 omvatten:
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•• Probeer geschillen op te lossen door ze onder vier ogen te
bespreken;
•• Als een gesprek onder vier ogen geen oplossing brengt, probeer
dan de hulp te krijgen van één of 2 anderen bij het oplossen van
de geschillen;
•• Breng de geschillen pas in de kerkenraad wanneer een gesprek
onder vier ogen en een groepsgesprek mislukt zijn;
•• Christenen zijn verplicht om te werken aan het oplossen van
geschillen in een geest van liefde, acceptatie en vergeving.

Het vernieuwen van de relatie gemeente / predikant
123. De periodieke bezinning op de relatie gemeente / predikant. De relatie
gemeente/predikant zal door de kerkenraad bezien worden in een vergadering samen met de districtssuperintendent, of een geordineerde predikant
of leek die door de districtssuperintendent benoemd is, binnen 60 dagen
voor het einde van het tweede jaar van de ambtstermijn van de predikant,
en iedere 4 jaar daarna. De districtssuperintendent, of een geordineerde
predikant of leek die door de districtssuperintendent benoemd is, zal verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van een datum voor en het leiden
van de bezinningsbijeenkomst(en) met de kerkenraad. De datum voor deze
bijeenkomst(en) zal/zullen bepaald worden in overleg met de predikant.
Deze bijeenkomst(en) zal/zullen besloten zijn (kerkenraad inclusief predikant). Wanneer de districtssuperintendent dat wenst kan een gedeelte
van de bezinning in afwezigheid van de predikant worden gehouden. In
het geval dat de echtgeno(o)t(e) van de predikant een gekozen lid van de
kerkenraad is, zal hij of zij niet deelnemen aan de bezinning. In aanvulling
daarop kunnen andere directe verwanten van de predikant op verzoek van
de districtssuperintendent of diens benoemde vertegenwoordiger gevraagd
worden vanwege mogelijke belangenverstrengeling niet deel te nemen.
Op de zondag voorafgaande aan de bijeenkomst van de kerkenraad en de
districtssuperintendent voor de periodieke bezinning op de relatie gemeente/
predikant, zal de gemeente een openbare en/of gedrukte aankondiging worden gegeven die het doel van deze kerkenraadsvergadering uitlegt.
Tijdens dit gesprek zal de vraag over het voortzetten van de relatie gemeente/
predikant besproken worden. Het doel is een consensus te vinden zonder dat
een formele stemming in de kerkenraad nodig is. Als de kerkenraad niet via
stemming besluit de vraag of de relatie gemeente/predikant voortgezet moet
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worden voor te leggen aan de leden van de kerk, zal de relatie gemeente/
predikant worden voortgezet.
De kerkenraad kan via een stemming besluiten de vraag of de relatie
gemeente/predikant voortgezet moet worden voor te leggen aan de leden
van de kerk. De stemming van de raad zal schriftelijk zijn, en zal een meerderheid van alle aanwezige kerkenraadsleden vereisen om aangenomen
te worden.
Als de kerkenraad besluit om de vraag of de relatie gemeente/predikant
voortgezet moet worden aan de leden van de kerk voor te leggen, zal de
kwestie aan de orde komen op een voor dit doel op juiste wijze bijeengeroepen kerkelijke vergadering, en gehouden worden binnen 30 dagen na het
besluit. De vraag zal worden voorgelegd: "Zal de huidige relatie gemeente/
predikant worden voortgezet?". De stemming is schriftelijk en vereist een
tweederdemeerderheid om aangenomen te worden, behalve als de wetten
van een land andere eisen stellen..
Als de leden van de kerk besluiten om de relatie gemeente/predikant voort
te zetten, dan zal de relatie gemeente/predikant voortgezet worden alsof
er geen stemming geweest is; in het andere geval zal de relatie gemeente/
predikant beëindigd worden op een datum die door de districtssuperintendent bepaald wordt, maar die niet minder dan 30 dagen of meer dan 180
dagen na de stemming mag liggen. Als de predikant verkiest geen stemming
in de gemeente te laten plaatsvinden, of er voor kiest de uitslag van de
stemming niet te accepteren, zal hij zijn ontslag indienen. In dat geval zal
de relatie gemeente/predikant beëindigd worden op een datum die door de
districtssuperintendent bepaald wordt, maar die niet minder dan 30 dagen
of meer dan 180 dagen na de beslissing van de predikant om de stemming
geen doorgang te laten vinden of te accepteren, mag liggen. Als onderdeel
van de periodieke bezinning zal een verslag voor de districtssuperintendent
worden gemaakt door predikant en kerkenraad, betreffende de voortgang
van de vervulling van de missie, visie en kernwaarden van de kerk.
123.1 De voorzitter van de commissie van tellers zal persoonlijk de predikant de uitslag van de stemming over de relatie gemeente/predikant
bekend maken, voordat er enige openbare kennisgeving wordt
gedaan.
124. De bijzondere bezinning op de relatie gemeente / predikant. In
de tijd tussen de periodieke bezinning zal de bijeenkomst van een
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plaatselijke kerkenraad alleen dan officieel een bijzondere bezinning worden door een meerderheidsbesluit van de volledige gekozen kerkenraad
waarbij de districtssuperintendent aanwezig is, of een oudste die door de
districtssuperintendent aangesteld is en als voorzitter fungeert. Indien de
districtssuperintendent en de plaatselijke kerkenraad van mening zijn dat
de vraag over het voortzetten van de relatie gemeente / predikant aan de
kerk moet worden voorgelegd, kunnen de districtssuperintendent en de
plaatselijke kerkenraad met een meerderheid van de schriftelijke stemmen van al haar aanwezige leden, behalve waar de burgerlijke wet van
een land anders voorschrijft, de vraag voorleggen aan de gemeente tijdens
een bijzondere kerkelijke vergadering. De vraag zal in de volgende vorm
worden voorgelegd: “Zal de huidige relatie gemeente / predikant worden
voortgezet?” Deze bijeenkomst voor de bijzondere bezinning op de relatie
gemeente – predikant zal een besloten vergadering zijn van kerkenraad
en predikant. Als de districtssuperintendent dit wenst kan een deel van
de bijeenkomst in afwezigheid van de predikant worden gehouden. In het
geval dat de echtgenote van de predikant een gekozen lid van de raad is,
zal zij niet deelnemen aan de bezinningsbijeenkomst. (113.8)
Als met een meerderheid de stemmende aanwezige leden van de kerk via
schriftelijke stemming, behalve waar de burgerlijke wet van een land anders
voorschrijft, besluiten de huidige relatie gemeente/predikant voort te zetten,
zal de ambtstermijn van de predikant voortduren alsof er geen stemming
had plaatsgevonden.
Als echter de kerk bij deze stemming niet besluit de huidige relatie gemeente / predikant voort te zetten, dan zal de ambtstermijn van de predikant
eindigen op een datum, vastgesteld door de districtssuperintendent, en binnen 180 dagen na de stemming.
Als de predikant er voor kiest de stemming van de gemeente niet plaats
te laten vinden, of de uitslag daarvan niet accepteert, zal hij zijn ontslag
indienen. In dat geval zal de relatie predikant/kerk worden beëindigd op
een datum die wordt bepaald door de districtssuperintendent, tussen 30 en
180 dagen volgende deze beslissing van de predikant om de stemming in de
gemeente niet plaats te laten vinden, of die niet te accepteren. (123-123.1)
125. Plaatselijke kerk in een crisis. Nadat bekend is geworden dat een plaatselijke gemeente op weg is naar een crisis, zal de districtssuperintendent met
de toestemming van de Districtsadviesraad het recht hebben een commissie
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aan te stellen om de situatie te onderzoeken en maatregelen te nemen om
een crisis te voorkomen. De commissie zal bestaan uit twee oudsten en twee
leken leden van de Districtsadviesraad en de districtssuperintendent, die zal
dienen als voorzitter. (208.3)
125.1 Indien volgens de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad,
en met goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent, een plaatselijke kerk in een crisis wordt verklaard – financieel,
moreel of anderszins – en die crisis op ernstige wijze de stabiliteit
en de toekomst van die kerk aantast, kan (a) de vraag of de relatie
gemeente/predikant moet worden voortgezet aan de plaatselijke
gemeente worden voorgelegd door de districtssuperintendent, of een
lid van de Districtsadviesraad die benoemd is door de districtssuperintendent, alsof de kerkenraad om deze stemming gevraagd had
volgens artikel 122, of kan (b) de ambtstermijn van een predikant en/
of kerkenraad beëindigd worden met de goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent en door een meerderheid van
stemmen van de Districtsadviesraad. De districtssuperintendent kan,
met goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent
en de Districtsadviesraad, de leden van de kerkenraad benoemen
van een kerk die verklaard is “in crisis” te zijn. (208.3)

De kerkenraad
126. Leden. Iedere plaatselijke kerk zal een kerkenraad hebben, die bestaat uit
de predikant, de voorzitter Raad Christelijk Leven en Zondagsschool, de
voorzitter van de Nazarener Jeugd Internationaal, de voorzitter van de NMI
(of als die voorzitter de echtgeno(o)t(e) van de predikant is, en verkiest
geen lid van de kerkenraad te zijn, de vice-voorzitter. Is de voorzitter de
echtgeno(o)t(e) van de predikant en verkiest hij/zij in de kerkenraad plaats
te nemen, dan zal hij of zij niet deelnemen aan het bezinningsproces rond
de predikant), de dienaren en de beheerders van de kerk en de leden van de
Raad Christelijk Leven en Zondagsschool wanneer zij gekozen zijn als leden
van de Commissie Onderwijs van de kerkenraad door de jaarvergadering.
De kerkenraad zal uit niet meer dan 25 vaste leden bestaan. Niet door het
district in functie benoemde geordineerde predikanten komen niet in aanmerking om zitting te nemen in de plaatselijke kerkenraad.
Wij schrijven onze plaatselijke kerken voor alleen actieve leden van de
plaatselijke kerk als kerkelijke functionarissen te kiezen die van de ervaring
van volkomen heiligmaking getuigen en wier levens duidelijk getuigen van
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de genade van God die ons tot een heilig leven roept; die instemmen met de
leer, de bestuursvorm en de handelwijze van de Kerk van de Nazarener; en
die de plaatselijke kerk trouw ondersteunen door hun aanwezigheid en met
tienden en gaven. (39, 113.11, 137, 141, 145-147, 151, 153.2, 160.4)
126.1 Wanneer de jaarvergadering van een plaatselijke kerk plaats vindt
in een vacante periode, kan de plaatselijke nominatiecommissie,
onder voorzitterschap van de districtssuperintendent en met zijn
goedkeuring, aan de gemeente een motie voorleggen, uiterlijk 30
dagen voor de jaarvergadering, om de huidige kerkenraad voor
het komende jaar te handhaven. Deze motie kan worden aangenomen door een meerderheid van de schriftelijke stemmen van de
aanwezige stemgerechtigde leden tijdens een op juiste wijze bijeengeroepen bijzondere vergadering van de kerk. Als de motie niet
wordt aangenomen, wordt de kerkenraad zoals gebruikelijk op de
jaarvergadering gekozen.
127. Vergaderingen. De kerkenraad treed in functie aan het begin van het kerkelijk jaar en zal minstens tweemaandelijks haar normale vergaderingen
beleggen, en voor bijzondere vergaderingen bijeenkomen wanneer de predikant of de districtssuperintendent. De secretaris van de kerkenraad zal alleen
een bijzondere vergadering van de raad bijeenroepen met toestemming van
de predikant, of van de districtssuperintendent als er geen predikant is.
Tussen de jaarvergadering en het begin van het kerkelijk jaar, kan de nieuwgekozen kerkenraad bijeenkomen om organisatorische redenen, bij welke
gelegenheid de secretaris van de kerkenraad en de penningmeester van de
kerk worden gekozen zoals hierna bepaald, en elke andere functionaris die
zij verplicht is om te kiezen. (129.19-130)
128. Taken. De taken van de kerkenraad zijn:
128.1 Het zorg dragen voor de belangen van de kerk en haar werk, waarin
niet op andere wijze is voorzien, in harmonie met de predikant. (156,
415)
128.2 Het na overleg met de districtssuperintendent voordragen van een
oudste of districtskandidaat voor ordinatie die haar de juiste persoon
lijkt om predikant te worden, mits de voordracht wordt goedgekeurd
door de districtssuperintendent. (115, 160.8, 208.9, 222.12)
128.3 Samen te werken met de nieuwe predikant bij het ontwikkelen van
een geschreven verklaring van de doelen en verwachtingen. (115.2)
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128.4 Het minstens elk jaar met de predikant houden van een speciale
planningsbijeenkomst met als doel om de beschreven verwachtingen,
doelen en plannen bij te werken. (122)
128.5 Het met goedkeuring van de districtssuperintendent regelen van
pastorale voorziening totdat er op reguliere wijze door de kerk een
predikant beroepen is. (209, 422)
128.6 Het zorgen voor het opstellen en het aannemen van een jaarbegroting voor de kerk, alle hulporganisaties, de crèche en de basisschool,
waarin vermeld het te verwachten inkomen en de te verwachten
uitgaven.
128.7 Het instellen van een commissie van de raad die verantwoordelijk
is voor ondermeer (a) het controleren van de begroting van de kerk,
(b) het doen van verslag aan de kerkenraad omtrent de financiële
situatie en belangen van de kerk.
128.8 Het bedrag vast te stellen dat de predikant als salaris zal ontvangen,
en om dit minstens éénmaal per jaar opnieuw te bezien. (115.4, 123)
128.9 Het verschaffen van wegen en middelen voor de ondersteuning van
de predikant, voor de pastorale hulp, of voor ieder andere betaalde
krachten in de kerk, het aanmoedigen en ondersteunen door het
plannen en budgetteren van de levenslange toewijding aan studie
van predikant en staf. (115.4)
128.10 Om een gezonde pastorale bediening en het levenslange leerproces
van de predikant aan te moedigen, zou de kerkenraad, in overleg
met de districtssuperintendent, moeten voorzien in een sabbatsverlof voor de predikant volgende op elk zevende opeenvolgende jaar
van zijn dienen in één gemeente. Het tijdstip en de duur van het
sabbatsverlof zal in overleg met de predikant, de kerkenraad en de
districtssuperintendent worden bepaald. Het wordt sterk aangemoedigd het predikantssalaris volledig door te betalen en de kerkenraad
verantwoording te laten nemen voor invulling van de preekbeurten
gedurende het sabbatsverlof. Dit onderwerp zal worden aangekaart
door de districtssuperintendent als onderdeel van de bezinning
op de relatie kerk – predikant na twee jaar, en opnieuw in het
zesde jaar, zodra duidelijk is dat de relatie zal worden voortgezet.
Materiaal zal worden ontwikkeld en gedistribueerd door het bureau
“Clergy Development” om plaatselijke gemeentes te helpen een beleid
op dit gebied op te stellen en uit te voeren. Als de kerkenraad dit
wenst, kan een soortgelijk programma ook worden opgezet voor een
lid van de pastorale staf.
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128.11 Het vaststellen van de financiële ondersteuning en de verblijfskostenvergoeding die een evangelist zal ontvangen en hem hiervan op
de hoogte te stellen zodra hij wordt uitgenodigd door de kerkenraad.
128.12 Het naar goeddunken verlenen of vernieuwen van een plaatselijke
bevoegdheid aan elke persoon die door de predikant is voorgedragen
voor (a) plaatselijk kandidaat voor ordinatie of (b) lekenprediker.
(402.3, 428.1, 428.3, 813.1)
128.13 Het naar goeddunken aanbevelen aan de Districtsvergadering, op
voordracht van de predikant, van elk persoon die een certificaat
voor één van de erkende vormen van bediening wenst, inclusief alle
leken en kandidaten voor ordinatie die verlangen naar erkenning
voor bedieningen die verder gaan dan de plaatselijke kerk, wanneer
die aanbeveling wordt vereist door het Handboek.
128.14 Het naar goeddunken aanbevelen aan de Districtsvergadering, op
voordracht van de predikant, van iemand die districtsbevoegdheid
verlangt of de verlenging daarvan. (428.5, 429.1)
128.15 Het naar goeddunken aanbevelen aan de Districtsvergadering, op
voordracht van de predikant, van de verlening van de bevoegdheid
van een diacones overeenkomstig 406.
128.16 Het op voordracht van de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool
en met goedkeuring van de predikant kiezen van een leider kinderwerk en een leider volwassenwerk. (145.6)
128.17 Het goedkeuren van de NJI-voorzitter, gekozen door de plaatselijke
NJI, zoals geregeld in het Handvest van de NJI.
128.18 Het goedkeuren van de aanstelling van degenen die leiding geven
aan Nazarener crèches/kleuterscholen/dagscholen. (152, 160.1,
208.12, 413.18)
128.19 Het kiezen van een secretaris, vanuit de leden van de kerk die voldoen aan de vereisten voor kerkelijke functionarissen zoals gesteld
in art. 39 van het Handboek, op de eerste vergadering van de nieuwe
kerkenraad, om te dienen tot aan het einde van het kerkelijk jaar
en totdat er een opvolger gekozen en in functie gesteld is. (39, 113.6,
128, 135.1-135.7)
128.20 Het kiezen van een penningmeester, vanuit de leden van de kerk
die voldoen aan de vereisten voor kerkelijke functionarissen zoals
beschreven in artikel 39, op de eerste vergadering van de nieuwe
kerkenraad, om te dienen tot aan het einde van het kerkelijk jaar
en totdat er een opvolger gekozen en in functie gesteld is. Leden
van de directe familie van de predikant (echtgeno(o)t(e), kinderen,
ouders) komen niet in aanmerking voor plaatselijk penningmeester,
90

128.21

128.22

128.23

128.24
128.25
128.26

128.27

128.28

128.29
128.30

tenzij met goedkeuring van de districtssuperintendent en de
Districtsadviesraad. (128, 136.1-136.6)
Ervoor te zorgen dat op zorgvuldige wijze al het geld wordt geboekt
dat ontvangen en uitgegeven wordt door de plaatselijke kerk, inclusief dagscholen en alle hulporganisaties, en dat er verslag gedaan
wordt van dit alles op haar maandelijkse vergaderingen, en op de
jaarvergadering van de kerk. (136.3-136.5)
Het zorgen voor een commissie bestaande uit niet minder dan 2
leden, die al het geld dat door de plaatselijke kerk wordt ontvangen
telt en daarvan rekenschap geeft.
Het benoemen van een kascontrolecommissie of een commissie van onafhankelijke controleurs of andere geschikte personen,
die minstens eenmaal per jaar de boekhouding van de penningmeester van de kerk controleert of onderzoeken, minimaal op het
niveau zoals landelijke wetgeving dat vereist, indien van toepassing, of van andere erkende beroepsmatige standaarden, van de
Nazarener Jeugd Internationaal, van de Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool, Nazarener crèches/ kleuterscholen/dagscholen en
welke andere boekhouding van de kerk dan ook. De predikant zal
toegang hebben tot alle gegevens van de plaatselijke kerk.
Het zorgen voor een Evangelisatie- en Ledencommissie van niet minder dan 3 leden. (110)
Het optreden, indien gewenst, als Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool in kerken met niet meer dan 75 leden. (145)
129.26. Het instellen van een commissie van onderzoek, bestaande
uit 5 leden, in het geval dat er schriftelijke beschuldigingen zijn ingediend tegen een lid van de kerk. (504)
Het met schriftelijke toestemming van de districtssuperintendent en
op voordracht van de predikant kiezen van betaalde assistenten voor
taken zoals de plaatselijke kerk zal bepalen. (152, 160-60.1, 208.13)
Het kiezen van een plaatselijk- of districtskandidaat voor ordinatie
als onbetaalde assistent predikant, mits daarvoor jaarlijks schriftelijk
toestemming wordt gegeven door de districtssuperintendent.
Het zorgen voor een commissie lange termijn planning ten behoeve
van de kerk, waarvan de predikant ex-officio voorzitter is.
Het aannemen en invoeren van een plan om het risico te verminderen dat personen die een gezagspositie binnen de kerk bekleden
deze gezags- of verantwoordelijkheidspositie zullen gebruiken voor
wangedrag. Het plan zal de specifieke eigen omstandigheden van
elke plaatselijke kerk in ogenschouw nemen.
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129. De kerkenraad zal samen met de predikant de plannen volgen die door de
Algemene Vergadering zijn aangenomen en door de Districtsvergadering
zijn bekrachtigd, om in de plaatselijke kerken de omslagen voor het
Wereldevangelisatiefonds en de districtsbudgetten bijeen te brengen en ze
regelmatig te voldoen. (317.12, 335.8)
130. De betekenis van rentmeesterschap. Zie artikel 38-8.4.
131. De kerkenraad zal in een pas georganiseerde kerk de taken van een Raad
Christelijk Leven en Zondagsschool uitvoeren, totdat zo’n raad op normale
wijze gekozen is. (145)
131.1 De kerkenraad en de predikant van een pas georganiseerde kerk
zullen beslissen wanneer er een voorzitter Raad Christelijk Leven
en Zondagsschool wordt gekozen. (129.25, 145, 146)
132. De kerkenraad kan de naam van een inactief lid van de ledenlijst afvoeren
nadat er 2 jaar verlopen zijn sedert de dag dat hij inactief werd verklaard.
(109-109.4, 112.3)
133. De kerkenraad kan de bevoegdheid van een plaatselijk bevoegde opschorten
of intrekken.
134. De secretaris van de kerk. De taken van de secretaris van de kerkenraad zijn:
134.1 Het nauwkeurig maken en getrouw bewaren van de notulen van alle
kerkelijke vergaderingen en vergaderingen van de kerkenraad, en
verder alles te doen wat betrekking kan hebben tot deze functie. De
notulen van de kerkenraad moeten duidelijk aangeven welke leden
aan- en afwezig zijn, zodat het quorum duidelijk is. (120.1, 129.19)
134.2 Het voorleggen aan de jaarvergadering van een verslag van de
belangrijkste activiteiten van de plaatselijke kerk, inclusief statistieken betreffende het ledenbestand. (113.9)
134.3 Er voor zorgen dat alle officiële papieren, verslagen en wettelijke
documenten met betrekking tot de plaatselijke kerk, inclusief akten,
uittreksels, verzekeringspolissen, leningsovereenkomsten, ledenlijsten, historische verslagen, kerkenraadnotulen en statuten op veilige
wijze bewaard worden in brandvrije kluizen of brandkasten in het
pand van de plaatselijke kerk. Indien mogelijk kunnen ze geplaatst
worden in de kluis van een plaatselijke bank of soortgelijke instellingen. De toegang hiertoe zal altijd gedeeld worden met de predikant
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134.4

134.5

134.6

134.7

en de penningmeester, en de zorg hiervoor zal onmiddellijk overgedragen worden aan de opvolger van de secretaris.
Secretaris te zijn van alle kerkelijke vergaderingen, jaarvergaderingen en bijzondere vergaderingen; en het beheren van alle notulen en
andere papieren van deze jaarvergaderingen en bijzondere kerkelijke
vergaderingen. (113.6)
Het schriftelijk doorgeven aan de districtssuperintendent van het
resultaat van de stemming over het beroepen van een predikant en
het voorzetten van de relatie gemeente / predikant. Dit zal binnen
één week na de stemming geschieden.
Het zenden aan de districtssuperintendent van een kopie van de
notulen van alle kerkelijke vergaderingen en vergaderingen van de
kerkenraad, en wel binnen 3 dagen daarna, wanneer die plaatselijke
kerk zonder predikant is.
Het samen met de predikant ondertekenen van alle overdrachten
van onroerende goederen, hypotheken, aflossingen van hypotheken, contracten en andere wettelijke documenten waarvoor door het
Handboek geen andere voorziening is getroffen. (102.3, 103-104.2)

135. De penningmeester van de kerk. De taken van de penningmeester van
de kerk zijn:
135.1 Het ontvangen van alle gelden waarin niet op andere wijze is
voorzien, en deze gelden alleen uit te geven in opdracht van de kerkenraad. (129.21)
135.2 Het maandelijks overboeken van alle districtsbudgetten aan de districtspenningmeester, en van alle algemene fondsen aan de algemene
penningmeester via de juiste wegen, tenzij hierin op andere wijze
wordt voorzien. (414.9)
135.3 Het op correcte wijze boeken van alle ontvangsten en uitgaven.
(129.21)
135.4 Het maandelijks aan de kerkenraad voorleggen van een gedetailleerd
financieel verslag. (129.21)
135.5 Het voorleggen van een jaarlijks financieel verslag aan de jaarvergadering. (113.9, 129.21)
135.6 Het aan de kerkenraad overdragen van alle bescheiden van de penningmeester op het moment dat hij zijn functie neerlegt.
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De dienaren
136. Het aantal dienaren van de kerk zal niet minder dan 3 en niet meer dan 13
zijn. Zij zullen schriftelijk worden gekozen uit de leden van de kerk, op de
jaarvergadering of op een bijzondere kerkelijke vergadering, om te dienen
gedurende het komende kerkelijk jaar en totdat hun opvolgers gekozen en
in functie gesteld zijn. (39, 113.7, 113.11, 127)
137. De taken van de dienaren zijn:
137.1 Het fungeren als commissie kerkgroei, tenzij op andere wijze geregeld,
met als verantwoordelijkheid het naar buiten treden, de evangelisatie en uitbreiding, inclusief het ondersteunen van nieuwe kerken en
zendingsposten, met de predikant als ex-officio voorzitter.
137.2 Het geven van praktische hulp en ondersteuning aan de behoeftigen en bedroefden. Een bijbelse taak van lekenleiders is het hulp
verlenen op het terrein van praktische noden (Handelingen 6:1-3;
Romeinen 12:6-8). Daarom behoren de dienaren hun tijd en geestelijke gaven te besteden aan dienstbetoon, bestuur, bemoediging,
barmhartigheid, het afleggen van bezoeken en andere bedieningen.
137.3 Het dienen als Evangelisatie- en Ledencommissie zoals beschreven
in 110-110.8, indien de kerkenraad dat wenst.
137.4 Het assisteren van de predikant bij het organiseren van de kerk, zodat
er gelegenheid voor christelijk dienstbetoon is voor alle leden. Er zou
speciale aandacht gegeven moeten worden aan het ontwikkelen van
werk onder mensen met een andere culturele en sociaal-economische achtergrond in de directe en de nabije omgeving.
137.5 Het dienen als contactorgaan naar plaatselijke organisaties voor
christelijke actie en dienstverlening.
137.6 Het assisteren van de predikant in de openbare eredienst en de christelijke opvoeding in de plaatselijke kerk.
137.7 Het zorgdragen voor de bestanddelen voor de Maaltijd des Heren,
en indien de predikant dit vraagt, te helpen bij het uitdelen hiervan.
(34.5, 413.9)
138. Een vacature in de functie van dienaar kan worden vervuld door de plaatselijke kerk op een op juiste wijze bijeengeroepen kerkelijke vergadering.
(113.8)
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De plaatselijke Commissie Rentmeesterschap
139. De dienaren zullen de plaatselijke Commissie Rentmeesterschap vormen,
wiens taak het zal zijn om de zaak van het christelijk rentmeesterschap
van God ons gegeven heeft te bevorderen in de plaatselijke gemeente, in
samenwerking met de predikant en het bureau Stewardship Ministries van
de algemene penningmeester. (38-38.5)

De beheerders
140. Het aantal beheerders van de kerk zal niet minder dan 3 noch meer dan
9 zijn. Zij zullen worden gekozen uit de leden van de plaatselijke kerk, om
te dienen gedurende het komende kerkelijk jaar en totdat hun opvolgers
gekozen en in functie gesteld zijn. (39, 113.11, 127)
141. In al die gevallen waar de burgerlijke wet een bijzondere wijze voorschrijft
voor de verkiezing van de beheerders van de kerk, zal deze wijze strikt
gevolgd worden. (113.4)
141.1 Wanneer geen bijzondere wijze van verkiezing wordt voorgeschreven door de burgerlijke wet, zullen de beheerders schriftelijk worden
gekozen op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk of op een
bijzondere kerkelijke vergadering, op de juiste wijze voor dat doel
bijeengeroepen. (113.7, 113.11)
142. De taken van de beheerders zullen zijn:
142.1 Het eigendomsrecht van de kerk als beheerders van de plaatselijke
kerk te bewaren en beheren waar de plaatselijke kerk geen rechtspersoonlijkheid heeft, of waar de burgerlijke wet dat vereist, of waar
het om andere redenen wenselijk wordt geacht door de districtssuperintendent of de Districtsadviesraad, onderworpen aan richtlijnen
en beperkingen zoals genoemd in 102-104.4.
142.2 Het geven van leiding in geval van uitbreiding of bouw van faciliteiten en het opstellen van een begroting, tenzij de kerkenraad anders
bepaald heeft.
143. Een vacature in de functie van beheerder kan door de plaatselijke kerk op
een op juiste wijze bijeengeroepen kerkelijke vergadering worden vervuld.
(113.8)
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De Raad Christelijk Leven en Zondagsschool
144. Elke plaatselijke kerk zal een Raad Christelijk Leven en Zondagsschool of een
Commissie Onderwijs, als deel van de kerkenraad, instellen op de jaarvergadering, om verantwoordelijk te zijn voor het christelijk onderwijs van de
kerk. In kerken met 75 leden of minder, kan deze taak vervuld worden door
de kerkenraad. Leden zijn: ex-officio de voorzitter Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool (146); de predikant; de NMI-voorzitter; de NJI-voorzitter; de
leider kinderwerk, de leider volwassenwerk; en 3 tot 9 leden, gekozen door
de jaarvergadering vanuit de leden van de gemeente. Alle leden zullen dienen tot aan het eind van het volgend kerkelijk jaar en totdat hun opvolgers
gekozen en in functie gesteld zijn. Als er een vacature ontstaat voor een
gekozen lid, kan die worden vervuld op een op juiste wijze bijeengeroepen
kerkelijke vergadering. Indien een kerk een Commissie Onderwijs kiest als
deel van de kerkenraad, moeten de vereisten van het Handboek inzake
het minimum aantal dienaren en beheerders gevolgd worden (137, 141).
Ex-officio leden zullen lid zijn van deze commissie, hoewel sommigen wellicht geen lid van de kerkenraad zijn.
Wij schrijven onze plaatselijke kerken voor alleen actieve leden van de
plaatselijke kerk als kerkelijke functionarissen te kiezen die van de ervaring
van volkomen heiligmaking getuigen en wier levens duidelijk getuigen van
de genade van God die ons tot een heilig leven roept; die instemmen met
de leer, de bestuursvorm en de handelwijze van de Kerk van de Nazarener;
en die de plaatselijke kerk trouw ondersteunen door hun aanwezigheid en
met tienden en gaven (39)
De taken en bevoegdheden van de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool
of de Commissie Onderwijs zijn:
144.1 Het plannen, organiseren, bevorderen en leiden van het christelijk
onderwijs in de plaatselijke kerk. Dit dient te gebeuren onder de
directe zorg van de predikant, het leiderschap van de voorzitter Raad
Christelijk Leven en Zondagsschool, en de leiding van de plaatselijke
kerkenraad, en in overeenstemming met de doelen en normen van
het kerkgenootschap zoals vastgesteld door de Algemene Raad en
bevorderd door de commissies Christelijk Leven en Zondagsschool
en NJI en de diensten volwassen-, NJI- en kinderwerk. Deze afdeling en diensten omvatten zowel het leerplan-georiënteerde als het
programma-georiënteerde werk voor volwassenen en kinderen. De
zondagsschool zorgt, samen met de prediking van de predikant,
voor de kern van het kerkelijk onderwijs in de Bijbel en de leer.
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144.2

144.3

144.4

144.5

144.6
144.7

144.8

144.9

Doordeweekse en jaarlijkse/speciale activiteiten en training zoals
de Nazarener padvinderij, de vakantiebijbelschool en werk onder
alleenstaanden geven gelegenheid om de Bijbelse leerstukken uit te
leven en te integreren in het leven van de gemeente. (414.15)
145.2. Het bereiken van het grootst mogelijke aantal onkerkelijke
mensen voor Christus en de kerk, hen in de gemeenschap van de
kerk te brengen, het Woord van God effectief te onderwijzen, en hun
redding te bewerken; het onderwijzen van de leerstellingen van het
christelijk geloof en het ontwikkelen van het naar Christus gevormde
karakter, gedrag en gewoontepatroon; het helpen vormen van het
christelijk gezinsleven te stichten, het voorbereiden van gelovigen
tot het lidmaatschap van de kerk en het toerusten van hen voor
passende christelijke bedieningen.
Het vaststellen van het te gebruiken lesmateriaal, altijd gebruik
makend van Nazarener materiaal als basis voor Bijbelstudie en
leerstellige interpretatie.
Het plannen en organiseren van het totale Christelijk Leven en
Zondagsschoolwerk in overeenstemming met het Huishoudelijk
Reglement van de Zondagsschool. (812)
Het voordragen van één of meer personen, goedgekeurd door de predikant, aan de jaarvergadering als voorzitter Raad Christelijk Leven
en Zondagsschool. De voordrachten moeten worden opgesteld in een
vergadering waarbij de zittende voorzitter niet aanwezig is.
Het aan de kerkenraad voordragen van een leider kinderwerk en een
leider volwassenwerk, mits goedgekeurd door de predikant.
Het kiezen van raden voor kinder- en volwassenwerk op basis van
voordrachten door de leiders kinder- en volwassenwerk, met goedkeuring van de predikant en de voorzitter Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool.
Het kiezen van alle functionarissen en leiders van de diverse leeftijdsgroepen van de zondagsschool, die belijdende christenen zullen
zijn, wiens leven een voorbeeld is, en volledig akkoord gaan met
de leer en de bestuursvorm van de Kerk van de Nazarener, vanuit
voordrachten van de NJI-voorzitter en de leiders kinder- en volwassenwerk. De nominaties moeten goedgekeurd zijn door de predikant
en de voorzitter Raad Christelijk Leven en Zondagsschool.
Het kiezen van een plaatselijke leider voor Lekentraining, die regelmatig trainingsmogelijkheden voor medewerkers van de zondagsschool
en alle leden van de kerk zal organiseren, bevorderen en daarop
toezicht zal houden. De Raad Christelijk Leven en Zondagsschool zal
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de mogelijkheid hebben de leider voor Lekentraining te benoemen
als ex-officio lid van deze raad.
144.10 Het regelmatig houden van vergaderingen; en het zich organiseren
door aan het begin van het zondagsschooljaar, dat gelijk zal zijn aan
het kerkelijk jaar (114), een secretaris te kiezen en andere functionarissen die noodzakelijk geacht worden. Speciale vergaderingen
kunnen worden bijeengeroepen door de predikant of de voorzitter
Raad Christelijk Leven en Zondagsschool.
145. De voorzitter Raad Christelijk Leven en Zondagsschool. De jaarvergadering zal door een meerderheid van de schriftelijke stemmen van de
aanwezige en stemmende leden een voorzitter Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool vanuit haar actieve leden kiezen omvoor één jaar te dienen (39), of totdat zijn opvolger gekozen is. De Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool kan met de goedkeuring van de predikant een zittende
voorzitter Raad Christelijk Leven en Zondagsschool voordragen voor herverkiezing door een ja/nee stemming. Een vacature zal vervuld worden
door de plaatselijke kerk op een op de juiste wijze bijeengeroepen kerkelijke
vergadering (113.11, 145.5). De nieuwgekozen voorzitter Raad Christelijk
Leven en Zondagsschool zal ex-officio lid zijn van de Districtsvergadering
(201), de plaatselijke kerkenraad (127), en de Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool (145).
Wij schrijven onze plaatselijke kerken voor alleen actieve leden van de
plaatselijke kerk als kerkelijke functionarissen te kiezen die van de ervaring
van volkomen heiligmaking getuigen en wier levens duidelijk getuigen van
de genade van God die ons tot een heilig leven roept; die instemmen met
de leer, de bestuursvorm en de handelwijze van de Kerk van de Nazarener;
en die de plaatselijke kerk trouw ondersteunen door hun aanwezigheid en
met tienden en gaven (39)
De taken en bevoegdheden van de voorzitter Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool zijn:
145.1 Het houden van algeheel toezicht op het gehele Christelijk Leven en
Zondagsschoolwerk van de plaatselijke kerk.
145.2 Het geven van leiding aan de Zondagsschool in overeenstemming
met het Huishoudelijk Reglement van de Zondagsschool. (812)
145.3 Het bevorderen van programma’s tot groei van het aantal deelnemers en bezoekers, en voor training van leiders.
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145.4 Het voorzitten van de reguliere bijeenkomsten van de Raad Christelijk
Leven en Zondagsschool of de Commissie Onderwijs van de kerkenraad, en het leiden van de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool
in het uitvoeren van haar taken.
145.5 Het voorleggen aan de kerkenraad van een jaarlijkse begroting voor
het zondagsschoolwerk.
145.6 Het maandelijks verslag doen aan de kerkenraad en het voorleggen
van een geschreven verslag aan de jaarvergadering.
146. Raden en leiders voor kinder-/volwassenwerk. Het zondagsschoolwerk
kan het best georganiseerd worden naar leeftijdsgroepen: kinderen, jeugd
en volwassenen. Voor elke leeftijdsgroep behoort er een raad te zijn die
verantwoordelijk is voor het organiseren en leiden van het werk. Zo’n raad
bestaat uit de leider van de leeftijdsgroep en de vertegenwoordigers van
de zondagsschool en ander kerkelijk werk voor die leeftijdsgroep. De taak
van deze raad is het samenwerken met de leider van de leeftijdsgroep bij
het plannen van het werk voor die groep en het treffen van voorzieningen
om deze plannen ten uitvoer te brengen. Al het werk van de raden kinder-/
volwassenwerk is onderworpen aan de goedkeuring van haar leider en de
Raad Christelijk Leven en Zondagsschool.
De taken van de leiders van leeftijdsgroepen zijn:
146.1 Het voorzitten van de raad voor de leeftijdsgroep waaraan hij leiding geeft en het leiden van die raad bij het organiseren, bevorderen
en coördineren van het totale CL/ZS-werk voor de mensen in die
leeftijdsgroep.
146.2 Het geven van leiding aan de desbetreffende afdeling van zondagsschool door het bevorderen van programma’s tot groei van het aantal
deelnemers en bezoekers van kinderen, jeugd en volwassenen in de
plaatselijke kerk, in samenwerking met de Raad Christelijk Leven
en Zondagsschool.
146.3 Het geven van leiding aan andere soorten werk op zondag, door
de weekse of jaarlijkse en speciale activiteiten, evangelisatie en
gemeenschappelijke activiteiten voor de leeftijdsgroep die hij
vertegenwoordigt.
146.4 Het voordragen aan de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool van
leiders voor de diverse soorten werk die onder zijn leeftijdsgroep vallen, inclusief zondagsschoolleiders, onderwijzers en functionarissen,
met uitzondering van de NJI, die zelf zondagsschoolleiders, onderwijzers en functionarissen zal voordragen (39). De voordrachten
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146.5
146.6

146.7

146.8

146.9

moeten goedgekeurd worden door de predikant en de voorzitter
Raad Christelijk Leven en Zondagsschool.
Het verkrijgen van goedkeuring van de Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool voordat aanvullend lesmateriaal gebruikt wordt.
Het zorgen voor leiderstraining van mensen in het werk van de
betreffende leeftijdsgroep, in samenwerking met Raad Christelijk
Leven en Zondagsschool en de leider voor Lekentraining.
Het aan de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool en/of de kerkenraad voorleggen van een jaarlijkse begroting, en het gebruiken
van dit geld in overeenstemming met de goedgekeurde begroting.
Het ontvangen van alle verslagen van het werk binnen de leeftijdsgroep van de plaatselijke kerk die onder zijn leiding staat. Een
maandelijks verslag van het aantal ingeschreven deelnemers aan
en bezoekers van de zondagsschool en andere activiteiten zal aan
de voorzitter Raad Christelijk Leven en Zondagsschool worden
uitgebracht.
Het aan de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool voorleggen van
een kwartaalplanning voor de activiteiten van zijn leeftijdsgroep ter
coördinatie met het totale CL/ZS-werk van de plaatselijke kerk.

147. De Raad Kinderwerk. De Raad Kinderwerk is verantwoordelijk voor het
plannen van het totale zondagsschoolwerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar
in de plaatselijke kerk. De raad bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van de zondagsschool en de leiders van elk ander werk dat de kerk
biedt zoals: kinderkerk, Nazarener padvinderij, vakantiebijbelschool, quizzen, zending, kraambezoek onkerkelijke gezinnen en welk ander werk ook
nodig wordt geacht. De grootte van de raad zal variëren met het aantal
soorten werk dat de kinderen in de plaatselijke kerk wordt aangeboden, zo
er behoefte aan is en er leiders zijn.
De taken van de leider kinderwerk zijn:
147.1 Het uitvoeren van de taken voor alle leiders van een leeftijdsgroep
zoals genoemd in 147.1-47.9.
147.2 Het samenwerken met het dagelijks bestuur van de NMI van de plaatselijke kerk bij het benoemen van een zendingsleider voor kinderen.
Degene die benoemd wordt, wordt zowel lid van het zendingsbestuur
als van de Raad Kinderwerk. Voordrachten voor deze functie moeten worden goedgekeurd door de predikant en de voorzitter Raad
Christelijk Leven en Zondagsschool.
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148. Raad Volwassenwerk. De Raad Volwassenwerk zal verantwoordelijk
zijn voor het plannen van het totale CL/ZS-werk voor volwassenen in de
plaatselijke kerk. De Raad Volwassenwerk bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van de zondagsschool en de leiders van elk ander werk dat
de kerk biedt zoals: huwelijk en gezinsleven, werk onder ouderen, werk
onder alleenstaanden, celgroep Bijbelstudies, lekenbedieningen, activiteiten
voor vrouwen, voor mannen en welk ander werk ook nodig wordt geacht.
De grootte van de raad zal variëren met het aantal soorten werk dat de
volwassenen in de plaatselijke kerk wordt aangeboden, zo er behoefte aan
is en er leiders zijn.
De taken van de leider volwassenwerk zijn:
148.1 Het uitvoeren van de taken voor alle leiders van een leeftijdsgroep
zoals genoemd in 147.1-47.9.

Nazarener Jeugd Internationaal/NJI-raad
149. Het Nazarerer jeugdwerk zal in de plaatselijke kerk worden georganiseerd
onder toezicht van de NJI. Plaatselijke groepen worden georganiseerd
volgens het Handvest van de NJI en onder het gezag van de plaatselijke
kerkenraad.
149.1 De plaatselijke NJI zal zich organiseren volgens het Plaatselijk
Jeugdwerkplan van de NJI, dat kan worden aangepast naar de
behoeften van het plaatselijk werk, in overeenstemming met het
Handvest van de NJI en het Handboek van de Kerk van de Nazarener
149.2 De plaatselijke NJI zal worden gecoördineerd door een NJI-raad, die
verantwoordelijk is voor het plannen van het werk onder de jeugd
vanaf 12 jaar en ouder, studenten en jongvolwassenen, en het collectief formuleren van een visie voor het plaatselijke jeugdwerk. Al het
werk van de NJI-raad betreffende de zondagsschool is onderworpen
aan de goedkeuring van haar leider en de Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool.
149.3 De NJI-raad zal bestaan uit een voorzitter en andere functionarissen met verantwoordelijkheden al naar gelang de behoeften van de
plaatselijke kerk, jeugd vertegenwoordigers en -leiders zoals nodig
wordt geacht, en de plaatselijke predikant en/of jeugdpredikant. NJIraadsleden zullen lid zijn van de plaatselijke kerk waarin zij dienen.
De raad zal verantwoording verschuldigd zijn aan de kerkenraad.
149.4 NJI functionarissen en raadsleden worden gekozen door de leden van
de NJI. Alleen die NJI-leden die eveneens lid zijn van de plaatselijke
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Kerk van de Nazarener zijn gerechtigd hun stem uit te brengen bij
de verkiezing van een NJI-voorzitter.
150. De NJI-voorzitter. De voorzitter van de plaatselijke Nazarener Jeugd
Internationaal (NJI) groep gekozen worden volgens het Plaatselijk
Jeugdwerkplan van de NJI op de jaarlijkse NJI-vergadering door de aanwezige NJI-leden due eveneens leden van de Kerk van de Nazarener zijn.
Nominaties behoeven de goedkeuring van de plaatselijke predikant en kerkenraad. De NJI-voorzitter zal ex-officio lid zijn van de kerkenraad (127), de
Raad Christelijk Leven en Zondagsschool (145) en de Districtsvergadering
(201). Als de term “voorzitter” niet goed communiceert in een bepaalde cultuur, kan met goedkeuring van de NJI-raad een betere term worden gebruikt
De taken van de NJI-voorzitter zijn:
150.1 Het leiden van de NJI-raad in het helpen ontwikkelen van het jeugdwerk in de plaatselijke kerk.
150.2 Het samenwerken met de NMI-voorzitter in het ontwikkelen van een
zendingsbewustzijn onder de jeugd.
150.3 Het uitvoeren van de taken voor de zondagsschool voor de jeugd
zoals die voor alle leiders van een leeftijdsgroep worden beschreven
in 147.1-47.9.
150.4 Het maandelijks verslag doen aan de plaatselijke kerkenraad en de
jaarvergadering van de plaatselijke kerk (113.9, 127)
150.5 =Als een kerk een jeugdpredikant heeft, zal de predikant in overleg
met de kerkenraad en NJI-raad de verantwoordelijkheid voor de NJI
toewijzen aan de jeugdpredikant. In dat geval zal de jeugdpredikant
een aantal taken uitvoeren die anders voor de plaatselijke NJIvoorzitter zijn. De NJI-voorzitter blijft echter belangrijk als degene
die als leek leiding en steun geeft, en het plaatselijk jeugdwerk vertegenwoordigd. De predikant, jeugdpredikant en NJI-raad moeten
samenwerken in het definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van de twee functies, ten bate van het jeugdwerk. Een
jeugdpredikant mag niet dienen als NJI-voorzitter. (160.4)

Nazarener scholen voor dagonderwijs
151. Nazarener crèches, peuterspeelzalen, basisonderwijs en middelbaar onderwijs kan georganiseerd worden door de plaatselijke kerkera(a)d(en) na
goedkeuring ontvangen te hebben van de districtssuperintendent en de
Districtsadviesraad. Volgens criteria zoals die door de Afdeling Kinderwerk/
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Zondagsschool zijn vastgesteld zal men jaarlijks verlag doen aan de plaatselijke kerkenraad. De directeur en schoolraad zullen verantwoording
verschuldigd zijn aan de plaatselijke kerkenra(a)d(en). (129.18, 208.12208.13, 222.11, 414.15, 415)
151.1 Schoolsluitingen. In het geval dat een plaatselijke kerk het nodig acht
de activiteiten van een school op te schorten, kan dit alleen gebeuren
na overleg met de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad
en het overleggen van een financieel rapport.

De plaatselijke Nazarene Missions International
152. Na goedkeuring van de kerkenraad ontvangen te hebben kunnen plaatselijk
organisaties van de NMI binnen elke leeftijdsgroep worden gevormd, in
overeenstemming met de statuten van zulke plaatselijke NMI’s, zoals goedgekeurd door de Commissie Wereldzending / Evangelisatie. (811)
152.1 De plaatselijke NMI zal een onderdeel zijn van de plaatselijke kerk en
ondergeschikt zijn aan het toezicht en de leiding van de predikant
en de kerkenraad. (415)
152.2 De voorzitter van de plaatselijke NMI zal worden voorgedragen door
een commissie, bestaande uit 3 tot 7 leden van de NMI, die benoemd
wordt door de predikant, die als voorzitter zal fungeren. Deze commissie zal één of meerdere namen voordragen voor de functie van
voorzitter, onderworpen aan de goedkeuring van de kerkenraad. De
voorzitter zal gekozen worden door een meerderheid van de schriftelijk stemmen van de aanwezige en stemmende leden (uitgezonderd
gastleden). De voorzitter zal lid zijn van die plaatselijke kerk waartoe
de NMI behoort, ex-officio lid zijn van de kerkenraad (of in die kerken
waar die voorzitter de vrouw van de predikant is, kan de vice-voorzitter lid van de kerkenraad zijn), en lid van de Districtsvergadering
die gehouden wordt aan het begin van het jaar waarin hij voorzitter
wordt. De voorzitter zal een verslag voorleggen aan de jaarvergadering van de plaatselijke kerk. (113.9, 114, 123, 127, 201)
153. Alle fondsen die door de plaatselijke NMI bijeen worden gebracht voor
de algemene belangen van de Kerk van de Nazarener, zullen gebruikt
worden ter voldoening van het door de plaatselijke kerk te betalen
Wereldevangelisatiefonds, met uitzondering van de giften die goedgekeurd
zijn door de Commissie Tien Procent.
153.1 Nadat allereerst de bijdrage aan het Wereldevangelisatiefonds volledig voldaan is, kan gelegenheid worden gegeven om giften te
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bestemmen voor de ondersteuning van het werk van de wereldzending. Zulke bijdragen staan bekend als “speciale zendingsbijdragen”.
154. Fondsen voor de ondersteuning van de algemene belangen zullen op de
volgende wijzen bijeen worden gebracht:
154.1 Door giften en collecten die bestemd zijn voor het
Wereldevangelisatiefonds en algemene belangen.
154.2 Door bijzondere collecten, zoals de Paascollecte en de Dankdagcollecte.
154.3 Van de bovengenoemde fondsen zal niets gebruikt worden voor de
bestrijding van plaatselijke of districtskosten, of liefdadige doeleinden.

Verbod op verzoeken om financiële steun
155. Het zal een plaatselijke kerk en haar functionarissen of leden niet toegestaan
zijn om op andere plaatselijke kerken en haar functionarissen of leden een
beroep te doen door hen te vragen om geld of financiële ondersteuning
voor de noden in hun plaatselijke kerk of voor de belangen die zij ondersteunen. Er is echter bepaald dat zulke verzoeken gedaan mogen worden
aan plaatselijke kerken en kerkleden binnen de grenzen van het district
waarin de aanvrager zich bevindt, echter uitsluitend op de voorwaarde dat
de aanvraag schriftelijk goedgekeurd is door de districtssuperintendent en
de Districtsadviesraad.
156. Leden van de Kerk van de Nazarener die niet gemachtigd zijn door de
Algemene Raad of één van haar commissies, mogen, met uitzondering van
het Wereldevangelisatiefonds, geen gelden vragen voor zendings- en aanverwante activiteiten, noch van plaatselijke kerken, noch van de leden van
die kerken.

Het gebruik van de naam van de kerk
157. De naam van de Kerk van de Nazarener, van een plaatselijke kerk, of van
een rechtspersoon of instituut dat deel van de Kerk van de Nazarener is of
daar op enigerlei wijze mee verbonden is, of een gedeelte van die naam,
mag niet gebruikt worden door één of meerdere leden van de Kerk van
de Nazarener, of door een rechtspersoon, vennootschap, vereniging, groep
of welke organisatorische eenheid ook in verband met enige activiteit (of
dat nu van commerciële, sociale, educatieve, liefdadige of andere aard is)
zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Raad
van de Kerk van de Nazarener en de Raad van Algemene Superintendenten.
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Echter, deze bepaling is niet van toepassing voor activiteiten van de Kerk
van de Nazarener zoals die door haar officiële Handboek zijn geautoriseerd.

Een door de kerk ondersteunde rechtspersoon
158. Geen plaatselijke kerk, plaatselijke kerkenraad, districtsinstelling, districtsraad, noch 2 of meer leden hiervan (individueel of op andere wijze
optredend), mag direct noch indirect een rechtspersoon, vennootschap, vereniging, groep of welke organisatorische eenheid ook vormen of lid daarvan
worden, die activiteiten (of die nu van commerciële, sociale, educatieve,
liefdadige of andere aard zijn) bevordert, ondersteunt, aanmoedigt of zich
daar op andere wijze mee bezig houdt, waarbij leden van de Kerk van de
Nazarener aangespoord of op andere wijze benaderd worden als mogelijke
deelnemers, klanten, huurders, cliënten, leden of deelnemers, of activiteiten
(of die nu van commerciële, sociale, educatieve, liefdadige of andere aard
zijn) die direct of indirect voorgeven gesteund te worden door of bestemd te
zijn ten behoeve of ten dienste van de leden van de Kerk van de Nazarener,
zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
districtssuperintendent, de Districtsadviesraad en de Raad van Algemene
Superintendenten.

Assistenten in de plaatselijke kerk
159. Er kunnen mensen zijn die zich geroepen voelen en bereid zijn om als leek
bepaalde belangrijke diensten in de kerk te vervullen, parttime of fulltime.
De kerk erkent de positie van zulke medewerkers en toch is zij fundamenteel
een instelling die uitgaat van vrijwilligheid, waarbij de dienst aan God en
anderen de plicht en het voorrecht is van al haar leden, overeenkomstig hun
bekwaamheden. Wanneer betaalde assistenten, hetzij bevoegde dienaren,
hetzij leken, in de plaatselijke kerk of een daaraan verbonden of dochterinstelling van de plaatselijke gemeente noodzakelijk worden voor een beter
functioneren, moet het zo zijn, dat het niet de geest van vrijwillig dienstbetoon van haar leden aantast of te veel vergt van de financiële mogelijkheden
van de kerk, inclusief de betaling van alle toegewezen budgetten. Er kan
echter in bijzondere gevallen een schriftelijk verzoek worden gedaan aan
de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad om te overwegen een
uitzondering te maken. (129.27)
159.1 Alle plaatselijke assistenten, betaald of onbetaald, die in een bepaalde
bediening de plaatselijke gemeente dienen, inclusief directeuren van
reguliere scholen, zullen gekozen worden door de kerkenraad, na
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159.3

159.4

159.5
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te zijn voorgedragen door de predikant. Alle voordrachten moeten
schriftelijk goedgekeurd zijn door de districtssuperintendent, die
binnen 15 dagen na de ontvangst van het verzoek zal antwoorden.
(160.4, 208.13)
Deze assistenten zullen voor niet langer dan één jaar in dienst worden genomen. Hun arbeidsovereenkomst kan op aanbeveling van
de predikant met de schriftelijke goedkeuring van de districtssuperintendent en na een gunstige uitslag van de stemming van de
kerkenraad verlengd worden. De predikant heeft de taak jaarlijks een
beoordelingsgesprek met elk staflid te houden. De predikant kan, in
overleg met de kerkenraad, aanbevelingen doen voor de ontwikkeling van de staf of aanpassingen van de taakomschrijvingen zoals die
voortkomen uit de beoordelingsgesprekken. Het ontslag of het niet
verlengen van het contract van assistenten voor de afloop van hun
arbeidscontract kan alleen met de aanbeveling van de predikant, de
goedkeuring van de districtssuperintendent, en een meerderheidsstemming van de kerkenraad. Bericht van ontslag of niet verlengen
van het contract moet schriftelijk geschieden, niet korter dan 30
dagen voor de beëindiging van het dienstverband. (129.27)
De taken en diensten van deze assistenten zullen worden bepaald
door de predikant, die ook toezicht houdt. Een heldere en op schrift
gestelde beschrijving van hun verantwoordelijkheden (taakomschrijving) zal aan deze assistenten worden verstrekt, en wel binnen 30
dagen na de aanvang van hun werkzaamheden in de plaatselijke
kerk.
Geen enkele betaalde kracht van de kerk zal verkiesbaar zijn voor
de kerkenraad. Als een kerkenraadslid een betaalde kracht van de
kerk zou worden, zal hij geen lid mogen blijven van de kerkenraad.
Bij wisseling van predikant is de stabiliteit, eenheid en continuïteit
in het werk van de kerk cruciaal. Daarom kan een kerkenraad wanneer de predikant heeft opgezegd of diens termijn beëindigd is, de
districtssuperintendent goedkeuring vragen voor het aanblijven
van alle assistenten, hoewel zij in principe hun ontslag tegelijkertijd met de predikant moeten indienen. Indien deze goedkeuring
wordt verleend, kan deze van kracht blijven tot 90 dagen nadat de
nieuwe predikant is begonnen of totdat de nieuwe predikant zijn
betaalde assistenten heeft voorgedragen conform Handboek artikel 160. Hoofden van scholen voor dagonderwijs zullen hun ontslag
indienen zodat hun arbeidsovereenkomst eindigt aan het eind van
het schooljaar waarin de nieuwe predikant zijn taak aanvaardt. De

voornaamste functionaris van een aan de kerk verbonden instelling
of dochterinstelling zal zijn ontslag indienen aan het eind van de
contractueel overeengekomen periode waarin de nieuwe predikant
zijn taak op zich neemt. De nieuwe predikant heeft het recht het in
dienst nemen van de vroegere stafleden aan te bevelen.
159.6 Het overleg met de stafleden, de kerkenraad en de gemeente betreffende de gevolgen van 160.5 op de stafleden ten tijde van een
predikantswisseling, behoort tot de verantwoordelijkheid van de
districtssuperintendent. (208.13)
159.7 De predikant van een gemeente die toestemming heeft te functioneren als plaatselijke kerk volgens artikel 100.1, wordt niet geacht
een staflid te zijn.
159.8 Iedereen die als “betaald staflid” dient, is zonder toestemming van de
Districtsadviesraad niet beroepbaar als predikant van de gemeente
waarvan hij lid is. (115, 129.2, 208.10, 222.12)
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De Districtsvergadering
Gebied en naam
200. De Algemene Vergadering zal de leden van de kerk onderbrengen in
districten.
Een district is een eenheid die bestaat uit wederzijds afhankelijke plaatselijke kerken, zodanig georganiseerd dat ze de missie van elke plaatselijke kerk
faciliteert door onderlinge steun, het delen van middelen en samenwerking.
Het gebied en de naam van een district zullen door de Algemene Vergadering
of door het betreffende district zelf, met de uiteindelijke goedkeuring van
de verantwoordelijke algemene superintendent(en) worden bepaald. (30)
200.1 Het stichten van nieuwe districten. Nieuwe districten in de Kerk
van de Nazarener kunnen worden gesticht door:
•• de splitsing van één district in 2 of meer districten (vereiste een
tweederdemeerderheid van stemmen in de Districtsvergadering;
•• de samenvoeging van 2 of meer districten waaruit andere samenstelling van districten kan worden voortgebracht;
•• het vormen van een nieuw district in een gebied dat niet bestreken wordt door een ander district; of
•• het samenvoegen van 2 of meer districten, of
•• een aanbeveling om een nieuw district te stichten zal worden
voorgelegd aan de verantwoordelijke algemene superintendent.
De districtsuperintendent(en) en Districtsadviesra(a)d(en) of nationale raden kunnen de aanbeveling goedkeuren en verwijzen
naar de Districtsvergadering(en) voor een stemming, met goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent(en)
en de Raad van Algemene Superintendenten. (30, 200, 200.4)
200.2 Het werk in de Kerk van de Nazarener kan beginnen als pionierend
gebied en leiden tot de stichting van nieuwe districten en het vaststellen van nieuwe grenzen van een district. Fase-3-districten kunnen zo
snel mogelijk volgens het volgende patroon ontstaan:
Fase 1. Een fase-1-district zal gevormd worden als er gelegenheid
geboden wordt een nieuw gebied binnen te gaan, dit alles binnen de richtlijnen voor strategische ontwikkeling en evangelisatie.
Verzoeken kunnen worden ingediend door de regioleider, een district via de Regionale Adviesraad, of de districtssuperintendent en/of
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Districtsadviesraad van het ondersteunende district, ter goedkeuring
door de verantwoordelijke algemene superintendent(en) en de Raad
van Algemene Superintendenten. (200.1 sub 5).
Een districtssuperintendent van een fase-1-district zal in regio’s die
onder de Afdeling Wereldzending vallen worden aanbevolen door de
regioleider, in overleg met de afdelingsdirectie, aan de verantwoordelijke algemene superintendent, die benoemen zal. De regio zal het
fase-1-district begeleiden inzake de middelen benodigd voor ontwikkeling. In andere regio’s zal de districtssuperintendent benoemd
worden door de verantwoordelijke algemene superintendent na
overleg met de districtssuperintendent(en) en Adviesra(a)d(en) van
het/de ondersteunende district(en). (204.2)
Als naar de mening van de veld strategie coördinator en de regionale leider, een fase-1-district in regio’s die onder de Afdeling
Wereldzending vallen in crisis is - financieel, moreel of anders - en
deze crisis ernstige gevolgen heeft voor de stabiliteit en toekomst
van het district, kan een district verklaard worden in crisis te zijn
met goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent en in overleg met de directeur van de Afdeling Wereldzending.
De regioleider kan, met goedkeuring van de verantwoordelijke
algemene superintendent, een interim raad benoemen om het
district te besturen in plaats van alle bestaande raden, tot aan de
eerstvolgende reguliere Districtsvergadering. In districten die geen
regioleider en Regionale Adviesraad hebben, kan de verantwoordelijke algemene superintendent in overleg met de Raad van Algemene
Superintendenten een dergelijke besluit nemen.
Fase 2. Een fase-2-district kan gevormd worden als er een voldoende
aantal volledig georganiseerde kerken en geordineerde predikanten
benevens een toereikende districtsinfrastructuur bestaat om zo’n
aanduiding aan te kunnen bevelen.
Zo’n status wijziging zal worden uitgesproken door de Raad van
Algemene Superintendenten op aanbeveling van de verantwoordelijke algemene superintendent, na overleg met de afdelingsdirectie,
de regioleider en andere individuen en raden die betrokken zijn bij
de benoeming van de districtssuperintendent. Een districtssuperintendent zal worden gekozen of benoemd.
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Kwantitatieve richtlijnen zouden zijn een minimum van 10 georganiseerde kerken, 500 volwaardige leden, 5 geordineerde predikanten,
en minimaal 50%van de kosten van districtskosten zullen ten tijde
van de statuswijziging door het district zelf worden gedragen. Een
Districtsadviesraad of een landelijke raad mag de verantwoordelijke
algemene superintendent verzoeken een uitzondering te maken op
deze regels. (204.2)
Als naar de mening van de veldstrategie-coördinator en de regionale leider, een fase-2-district in regio’s die onder de Afdeling
Wereldzending vallen in crisis is – financieel, moreel of anders – en
deze crisis ernstige gevolgen heeft voor de stabiliteit en toekomst
van het district, kan een district verklaard worden in crisis te zijn
met goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent en in overleg met de directeur van de Afdeling Wereldzending.
De regioleider kan, met goedkeuring van de verantwoordelijke
algemene superintendent, een interim raad benoemen om het
district te besturen in plaats van alle bestaande raden, tot aan de
eerstvolgende reguliere Districtsvergadering. In districten die geen
regioleider en Regionale Adviesraad hebben, kan de verantwoordelijke algemene superintendent in overleg met de Raad van Algemene
Superintendenten een dergelijke besluit nemen.
Fase 3. Een fase-3-district kan gevormd worden als er een voldoende
aantal volledig georganiseerde kerken en geordineerde predikanten
en leden is om zo’n aanduiding te rechtvaardigen. Leiderschap, infrastructuur, financiële verantwoordelijkheid en leerstellige integriteit
moeten aantoonbaar zijn. Een fase-3-district moet in staat zijn deze
lasten te dragen en deel te nemen aan de uitdagingen van de Grote
Opdracht binnen het wereldwijde perspectief van een internationale
kerk.
Tot deze statuswijziging worden besloten door de Raad van Algemene
Superintendenten, op aanbeveling van de verantwoordelijke algemene superintendent, na overleg met de directeur van de betreffende
afdeling, de regioleider, en andere personen en raden die betrokken
zijn in de benoeming van de districtssuperintendent (203.13). Een
districtssuperintendent zal worden gekozen volgens de regels van
het Handboek.
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Kwantitatieve richtlijnen zijn een minimum van 20 georganiseerde kerken, 1.000 volwaardige leden en 10 predikanten. Een
Districtsadviesraad of een landelijke raad mag de verantwoordelijke
algemene superintendent verzoeken een uitzondering te maken op
deze regels.
Een fase-3-district moet 100% zelfondersteunend zijn ten aanzien
van de uitgaven voor districtsleiding. De districtssuperintendent zal
worden gekozen door de Districtsvergadering volgens de regels van
het Handboek.
Fase-3-districten zijn een integraal deel van hun respectievelijke
regio’s. In regio’s die een regioleider hebben, kan de verantwoordelijke algemene superintendent de assistentie van de regioleider
inroepen om te helpen met de communicatie met en het toezicht
op het district.
Als naar de mening van de verantwoordelijke algemene superintendent een district in crisis is – financieel, moreel of anders – en
deze crisis ernstige gevolgen heeft voor de stabiliteit en toekomst
van het district, kan een district verklaard worden in crisis te zijn
met goedkeuring van de Raad van Algemene Superintendenten en
het dagelijkse bestuur van de Algemene Raad. De verantwoordelijke algemene superintendent kan, met goedkeuring van de Raad
van Algemene Superintendenten en het dagelijkse bestuur van de
Algemene Raad, een van de volgende ingrepen doen: (1) De districtssuperintendent uit zijn/haar functie ontheffen; (2) een interim raad
benoemen om het district te besturen in plaats van alle bestaande
raden, tot aan de eerstvolgende reguliere Districtsvergadering; en
(3) elke specifieke interventie initiëren die nodig wordt geacht om
de gezondheid en effectiviteit qua missie van het district te herstellen (307.9, 322).
200.3 Criteria voor de splitsing van districten of de wijziging van districtsgrenzen. Een voorstel tot oprichting van een district of voor
grenswijzigingen vanwege een regionaal kantoor, een landelijke raad
of een Districtsadviesraad kan worden voorgelegd aan de verantwoordelijke algemene superintendent. Een dergelijk plan dient de
volgende punten in overweging te nemen:
1. dat de voorgestelde nieuwe districten bevolkingscentra hebben
die het oprichten van deze districten rechtvaardigen;
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2.
3.
4.

dat er communicatie- en transportkanalen aanwezig zijn om het
werk van de districten te vergemakkelijken;
dat er voldoende ervaren predikanten en lekenleiders aanwezig
zijn voor het werk van het district;
dat de ondersteunende districten waar mogelijk voldoende
inkomsten voor het districtsbudget, voldoende leden en georganiseerde kerken hebben om hun fase 3 districtsstatus te behouden.

200.4 Fusies. Twee of meer fase-3-districten kunnen fuseren middels
een tweederdemeerderheid van stemmen in elk van de betrokken
Districtsvergaderingen, mits: de fusie is aanbevolen door de respectievelijk Districtsadviesraden (en Nationale Ra(a)d(en) waar dat van
toepassing is), en schriftelijk goedgekeurd door de voor de betrokken
districten verantwoordelijke algemene superintendenten. De fusie en
alle zaken die daarmee verband hebben zullen afgerond worden op
een tijd en plaats die door de betrokken Districtsvergaderingen en de
verantwoordelijke algemene superintendenten wordt bepaald. Die
nieuwe organisatie zal alle bezittingen en schulden van de respectievelijke districten over nemen. (200.1) fase-1- en fase-2-districten
kunnen fuseren conform de regels voor nieuwe districten zoals
beschreven in artikel 200.2.
200.5 Indien enige of alle betrokken Districtsvergaderingen in gebreke blijven om te handelen, of indien de handelingen van de verschillende
Districtsvergaderingen niet overeenstemmen, kan de aanbeveling
aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter behandeling worden
voorgelegd, indien dit verzocht wordt door een tweederdemeerderheid van de betrokken Districtsadviesraden.
200.6 Een districtssuperintendent kan zoneleiders of zendingsgebiedleiders
gebruiken om te helpen met:
1. het bouwen van een gevoel van gemeenschap en kameraadschap onder de predikanten van dat gebied;
2. het promoten van Christus’ werk door het bemoedigen en
strategisch plannen van de groei van predikanten, kerkgroei,
evangelisatie, het starten en herstarten van kerken;
3. het uitvoeren van specifieke taken namens de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad;
4. het fungeren als communicatiekanaal tussen het district en de
plaatselijke gemeenten.
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Lidmaatschap en tijdstip van vergaderen
201. Lidmaatschap. De Districtsvergadering zal gevormd worden door:
•• alle in functie zijnde oudsten (431-31.3, 432-432.1, 435.9);
•• alle in functie zijnde diakenen (430-430.4, 435.9);
•• alle in functie zijnde districtskandidaten voor ordinatie (429.8);
•• alle in functie zijnde gepensioneerde predikanten (433-433.1);
•• de districtssecretaris (216.2);
•• de districtspenningmeester (219.2);
•• de voorzitters van vaste districtscommissies die aan de Districtsvergadering
rapporteren;
•• elke leken rector van een Nazarener instituut voor hoger onderwijs, wiens
plaatselijke kerk waar hij lid is tot het district behoort;
•• de voorzitter van de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool
(238.2);
•• de districtsleiders kinderen volwassenwerk;
•• de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool;
•• de voorzitter van de District Nazarener Jeugd Internationaal (239.4);
•• de voorzitter van de District NMI (240.2);
•• de nieuw gekozen voorzitter of vice-voorzitter van iedere plaatselijke
Raad Christelijk Leven en Zondagsschool (146);
•• de nieuw gekozen voorzitter of vice-voorzitter van iedere plaatselijke
Nazarener Jeugd Internationaal (151);
•• de nieuw gekozen voorzitter of vice-voorzitter van iedere plaatselijke
NMI (153.2);
•• of een op de juiste wijze gekozen plaatsvervanger die NMI, NJI en RCL op
de Districtsvergadering mag vervangen;
•• zij die de kerk dienen in functies als genoemd in 402-425.1;
•• de leken die lid zijn van de Districtsadviesraad (221.4);
•• leken-zendelingen voor wie de zending hun lange termijn werk is en lid
zijn van een plaatselijke kerk in het district;
•• alle in functie zijnde gepensioneerde leken zendelingen voor het leven
wier plaatselijke kerk waar men lid is tot het district behoort;
•• en de lekenafgevaardigden van elke plaatselijke kerk binnen het district.
(30, 113.14, 201.1-1.2)
201.1 Plaatselijke kerken in districten met minder dan 5.000 volwaardige
leden zullen recht hebben op de volgende vertegenwoordiging in
de Districtsvergadering: 2 lekenafgevaardigden van iedere kerk
van 50 of minder volwaardige kerkleden en één extra lekenafgevaardigde voor elk volgend 50-tal volwaardige kerkleden of voor
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de overblijvende grootste helft van 50 volwaardige kerkleden. (30,
113.14, 201)
201.2 Plaatselijke kerken in districten met 5.000 leden en meer zullen recht hebben op de volgende vertegenwoordiging in de
Districtsvergadering: één lekenafgevaardigde van iedere kerk van
50 of minder kerkleden, en één extra lekenafgevaardigde voor elk
volgend 50-tal kerkleden of voor de overblijvende grootste helft van
50 kerkleden. (30, 113.14, 201)
202. Tijdstip. De Districtsvergadering zal jaarlijks gehouden worden op het tijdstip dat door de verantwoordelijke algemene superintendent is vastgesteld
en in een plaats die door de Districtsadviesraad is aangewezen of geregeld
is door de districtssuperintendent.
202.1 Nominatiecommissie. Voorafgaande aan het bijeenkomen van de
Districtsvergadering zal de districtssuperintendent in overleg met
de Districtsadviesraad een nominatiecommissie benoemen om de
Districtsvergadering te dienen; deze commissie kan voor het bijeenkomen van de Districtsvergadering nominaties voor de gebruikelijke
commissies en functies opstellen. (212.2)

De taken van de Districtsvergadering
203. Vergaderregels. Behoudens de plaatselijke wetten, de statuten en de regels
van het Handboek, zullen de bijeenkomsten en handelingen van de leden
van de Kerk van de Nazarener op plaatselijk, district en algemeen niveau,
en de commissies van de rechtspersoon geregeld en beheerst worden door
de parlementaire procedures van Robert’s Rules of Order Newly Revised,
de laatste uitgave. (40)
203.1 De taken van de Districtsvergadering zijn:
203.2 Het horen en aanvaarden van een jaarlijks verslag van de districtssuperintendent waarin het werk van het district wordt samengevat,
inclusief nieuw georganiseerde kerken.
203.3 Het horen of aanvaarden van de rapporten van alle oudsten en
districtskandidaten voor ordinatie die dienst doen als predikant of
geregistreerd evangelist; en het overwegen van het geestelijk karakter
van alle oudsten, diakenen en diaconessen. De Districtsvergadering
kan, na stemming hierover, besluiten om de schriftelijke rapporten
die door de secretaris zijn ontvangen te accepteren in plaats van de
mondelinge rapporten van alle andere oudsten, diakenen, diaconessen en districtskandidaten voor ordinatie die niet in actieve dienst
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203.4

203.5

203.6

203.7

203.8

203.9

203.10

zijn, en van diegenen die districtscertificaten hebben voor een van
de kerkelijke functies als genoemd in 402-425.1. (419, 429.8, 435.9)
Het verlenen van districtsbevoegdheid aan personen die, na zorgvuldig onderzoek, zijn aanbevolen door kerkenraden of door de
Districtsadviesraad en van wie men van oordeel is dat zij tot de
dienst voor God geroepen zijn en het verlengen van die bevoegdheid op aanbeveling van de Raad Geestelijke Stand. (129.14, 428.5,
429.1, 429.3)
Het opnieuw verlenen van districtsbevoegheid als diacones aan die
personen die, na zorgvuldig onderzoek, zijn aanbevolen door hun
kerkenraad en van wie men van oordeel is dat zij tot de functie
van diacones geroepen zijn, op aanbeveling van de Raad Geestelijke
Stand. (129.15)
Het kiezen van personen tot de geestelijke stand van oudste of tot de
geestelijke stand van diaken, die geacht worden aan alle vereisten
voor zulke geestelijke orden te hebben voldaan, op aanbeveling van
de Raad Geestelijke Stand. (430.3, 431.3)
Het erkennen van de geestelijke stand en geloofsbrieven van degenen
die van andere denominaties komen en die bekwaam geacht worden,
en waarvan het wenselijk is dat zij in de Kerk van de Nazarener
geplaatst worden, op aanbeveling van de Raad Geestelijke Stand.
(429.2, 432-32.2)
Het ontvangen via overschrijving vanuit andere districten van hen
die geloofsbrieven hebben als lid van de geestelijkheid en van hen die
een vaste bediening hebben in overeenstemming met 402, 406-409.1,
daarbij ingesloten tussentijdse overschrijvingen die goedgekeurd zijn
door de Districtsadviesraad, waarvan de vergadering het gewenst
acht dat ze lid worden van de Districtsvergadering, op aanbeveling
van de Raad Geestelijke Stand. (228.9-228.10, 434-434.2)
Het verlenen van attestatie aan leden van de geestelijkheid en zij
die een voortdurende bediening hebben volgens 405-409.1, daarbij
ingesloten tussentijdse overschrijvingen die goedgekeurd zijn door
de Districtsadviesraad, die overschrijving naar een ander district
wensen, op aanbeveling van de Raad Geestelijke Stand. (228.9-228.10,
434-434.1)
Het voor één jaar aanstellen of registreren van die personen die
geacht worden gekwalificeerd te zijn voor de geestelijke functies
genoemd en omschreven in 402-425.1, op aanbeveling van de Raad
Geestelijke Stand.

115

203.11 Het met tweederdemeerderheid van de schriftelijke stemmen kiezen van een oudste voor de functie van districtssuperintendent,
om te dienen tot 30 dagen na de laatste verdaging van de tweede
Districtsvergadering volgend op zijn verkiezing, en totdat een opvolger is gekozen of benoemd en in functie gesteld is. De herverkiezing
van een districtssuperintendent zal door middel van een schriftelijke
ja/nee stemming geschieden. Geen enkele oudste die ooit om disciplinaire redenen zijn geloofsbrieven heeft ingeleverd, zal als geschikte
kandidaat voor deze functie worden beschouwd. Geen enkele superintendent zal worden gekozen of herkozen op de Districtsvergadering
die volgt op zijn 70e verjaardag.
203.12 Nadat een districtssuperintendent van een fase 2 of fase 3 district
(200.2) een district ten minste 2 vergaderingjaren heeft gediend, kan
de Districtsvergadering voornoemde districtssuperintendent herkiezen voor een periode van 4 jaar, onderworpen aan de goedkeuring
van de verantwoordelijke algemene superintendent. De verkiezing
voor een verlengde ambtstermijn zal door middel van een tweederdemeerderheid van een schriftelijke ja/nee stemming geschieden.
203.13 In het geval dat de algemene superintendent en de districtsfunctionarissen, te weten de Districtsadviesraad, de voorzitter van
de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool, de voorzitters van de Districtsraad NMI en NJI, de districtssecretaris en de
districtspenningmeester van mening zijn dat de diensten van de
districtssuperintendent niet behoren te worden voortgezet na het
lopende jaar, mogen de verantwoordelijke algemene superintendent en de districtsfunctionarissen besluiten dat die vraag aan de
Districtsvergadering ter stemming voorgelegd wordt. De vraag zal in
de volgende bewoordingen worden voorgelegd: “Zal de huidige districtssuperintendent na deze Districtsvergadering in functie blijven?”
Indien de Districtsvergadering door middel van een tweederdemeerderheid van de schriftelijke stemmen besluit om de
districtssuperintendent in zijn functie te handhaven, zal hij blijven
dienen alsof zo’n stemming niet had plaatsgevonden.
Indien echter de Districtsvergadering nalaat om door middel van
zo’n stemming de districtssuperintendent in zijn functie te handhaven, zal zijn ambtstermijn 30 – 180 dagen na de sluiting van
die Districtsvergadering eindigen, waarbij de exacte datum wordt
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bepaald door de verantwoordelijke algemene superintendent in
overleg met de districtsfunctionarissen. (204.2, 206)
203.14 Het door middel van een schriftelijke stemming kiezen van maximaal
3 in functie benoemde geordineerde predikanten en maximaal 3
leken voor de Districtsadviesraad, om voor een termijn van niet langer dan 4 jaar te dienen, zoals bepaald door de Districtsvergadering,
en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn.
Wanneer een district echter een totaal ledenaantal van 5.000 te
boven gaat, mag het één in functie benoemde geordineerde predikant en één leek extra kiezen voor elk volgend aantal van 2.500 leden
of voor het resterende grootste deel van 2.500 leden. (221)
203.15 Het kiezen van een Districtsraad Geestelijke Stand van niet minder
dan 5 of meer dan 15 geordineerde predikanten, van wie één de
districtssuperintendent zal zijn, om voor een periode van 4 jaar te
dienen en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn.
Deze raad zal voorafgaande aan de Districtsvergadering bijeenkomen
om alle zaken waartoe zij gemachtigd is af te handelen, en voor zover
mogelijk deze werkzaamheden af te ronden voor de aanvang van de
Districtsvergadering. (226-28.10)
203.16 Het kiezen van een Districtsraad Kerkelijke Opleidingen van 5 of
meer in functie benoemde geordineerde predikanten, om voor een
periode van 4 jaar te dienen en totdat hun opvolgers gekozen en in
functie gesteld zijn. (229)
203.17 Om districten meer flexibiliteit te geven in het inzetten van de meest
geschikte personen voor specifieke taken in het voorbereiden van
kandidaten op ordinatie, kunnen districten ervoor kiezen het totale
aantal dat nodig is voor de Districtsraad Geestelijke Stand en de
Districtsraad Kerkelijke Opleidingen samen als een Districtsraad
predikanten te kiezen.
Op de eerste vergadering van deze Districtsraad predikanten kan
de districtssuperintendent de groep onderverdelen in een Raad
Geestelijke Stand, een Raad Kerkelijke Opleidingen, een Rehabilitatie
Commissie en welke andere commissie ook die nodig geacht wordt.
(226, 229)
203.18 Het kiezen van een Districtsraad Kerkelijke Goederen, met inachtneming van het gestelde in 233. (204.1)
203.19 Het naar goeddunken kiezen van één of beide mogelijkheden:
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1.
2.

203.20

203.21

203.22

203.23
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een Districtsevangelisatieraad van niet minder dan 6 leden
inclusief de districtssuperintendent,
een districtsleider evangelisatie.

De gekozen personen zullen dienen tot aan de laatste verdaging van
de volgende Districtsvergadering en totdat hun opvolgers gekozen
en in functie gesteld zijn. (204.1, 212)
Het kiezen van een Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool,
in overeenstemming met de procedure vermeld in 239, om te dienen
totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. (204.1, 212)
Het kiezen van een Districtsvergaderingscommissie Financiën,
bestaande uit een gelijk aantal leken en in functie benoemde predikanten, om te dienen voor maximaal 4 jaar, zoals bepaald door de
Districtsvergadering, en totdat hun opvolgers gekozen en in functie
gesteld zijn. De districtssuperintendent en de districtspenningmeester zullen ex-officio lid zijn. (235-235.2)
Het kiezen van een Districtshof van Beroep, bestaande uit 3 in functie
benoemde geordineerde predikanten, met inbegrip van de districtssuperintendent, en twee leken, om te dienen voor een periode niet
langer dan 4 jaar en totdat hun opvolgers gekozen en in functie
gesteld zijn. (509)
Het schriftelijk kiezen van alle afgevaardigde leken en van de
afgevaardigde predikanten op één na, aangezien één van hen de
districtssuperintendent zal zijn, op een vergadering die binnen 16
maanden voor het begin van de Algemene Vergadering gehouden
wordt, of binnen 24 maanden in gebieden waar visa of andere
ongebruikelijke voorbereidingen noodzakelijk zijn. Elke fase 3
Districtsvergadering zal het recht hebben vertegenwoordigd te worden in de Algemene Vergadering door een gelijk aantal leken- en
geestelijke afgevaardigden. De districtssuperintendent ten tijde van
de Algemene Vergadering zal één van de afgevaardigde predikanten
zijn, en de overige afgevaardigde predikanten zullen geordineerde
predikanten zijn. In het geval dat de districtssuperintendent niet in
staat is om de vergadering bij te wonen, of wanneer er een vacature is en de nieuwe districtssuperintendent nog niet benoemd is,
zal de op juiste wijze gekozen plaatsvervanger de plaats van de
districtssuperintendent innemen. De Nominatiecommissie zal een
nominatiestembiljet voorleggen die tenminste zesmaal het in aanmerking komende aantal afgevaardigden van dat district bevatten,
zowel in de categorie leken als predikanten. Uit deze kandidaten zal

203.24

203.25

203.26

203.27
203.28
203.29

een aantal van niet meer dan driemaal de te kiezen kandidaten
gekozen worden voor op het definitieve stembiljet. Dan zullen met
een relatieve meerderheid de toegestane afgevaardigden en plaatsvervangers gekozen worden overeenkomstig de artikelen 301.1-301.3.
Elk district mag reserve afgevaardigden kiezen tot maximaal
tweemaal het aantal te kiezen afgevaardigden. In situaties waarin
het moeilijk is om visa te krijgen, mag de Districtvergadering de
Districtsadviesraad machtigen meer reserves te selecteren. De
gekozen afgevaardigden worden geacht alle bijeenkomsten van de
Algemene Vergadering trouw bij te wonen, vanaf de opening tot aan
de sluiting, tenzij zij door bijzondere omstandigheden verhinderd
zijn. (31.1-31.3, 301.1-301.3, 303, 332.1)
Het naar goeddunken instellen van een systeem van gastlidmaatschap voor haar plaatselijke kerken, maar gastleden mogen niet
geteld worden als volwaardige leden wanneer het gaat om afvaardiging. (108)
Het treffen van voorzieningen voor de jaarlijkse controle van de
boeken van de districtspenningmeester, minimaal op het niveau
zoals landelijke wetgeving dat vereist, indien van toepassing, of
van andere erkende beroepsmatige standaarden, door een gekozen
Districtscontrolecommissie, een commissie van onafhankelijke controleurs of andere geschikte personen die door de Districtsadviesraad
wordt gekozen. (222.19)
Het via de districtssecretaris aanbieden aan de Algemene Vergadering
van de volledige officiële acta van de afgelopen 4 jaar, om bewaard
en opgeslagen te worden. (205.3-205.4, 217.7)
Het verlenen van emeritaat aan een predikant, op aanbeveling van
de Districtsraad Geestelijke Stand. (228.8, 433)
Het overzien van en zorg dragen voor het gehele werk van de Kerk
van de Nazarener binnen de grenzen van het eigen district.
Het in harmonie met de geest en orde van de Kerk van de Nazarener
afhandelen van elke andere aangelegenheid die met het werk te
maken heeft en waarin niet op andere wijze is voorzien.

204. Verdere regels met betrekking tot de Districtsvergadering. De
Districtsvergadering kan, waar de burgerlijke wetten dit toestaan, de
Districtsadviesraad machtigen om rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Na
op bovenvermelde wijze rechtspersoonlijkheid verkregen te hebben, zal de
Districtsadviesraad de volmacht hebben om op eigen beslissing te kopen,
in eigendom te nemen, te verkopen, te ruilen, hypotheken af te sluiten,
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eigendomsbewijzen te houden, leningen aan te gaan, te huren en eigendommen over te dragen, roerend en onroerend, voor zover noodzakelijk en in
het belang van het doel van de rechtspersoon. (222.5)
204.1 Voor zover mogelijk zal het lidmaatschap van districtsraden en -commissies bestaan uit een gelijk aantal predikanten en leken, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld in het Handboek.
204.2 De districtssuperintendenten van fase-1- en fase-2-districten zullen
worden gekozen conform Handboek artikel 200.2. Een fase 2 district
kan teruggewezen worden naar de fase-1-status tot de tijd dat het
aan de vereisten voor een fase-2-district kan voldoen.
204.3 Wanneer de voorzitter van een Districtsvergadering van oordeel is dat
het onmogelijk is om de werkzaamheden van de Districtsvergadering
voort te zetten en daarom de Districtsvergadering opschort, stopt
of verdaagt vanwege niet te beheersen fysieke calamiteiten of
plaatselijke opschudding, zal de verantwoordelijke algemene superintendent, in overleg met de Raad van Algemene Superintendenten,
alle districtsfunctionarissen die niet voor de verdaging van de
Districtsvergadering gekozen zijn, benoemen om voor een periode
van één jaar te dienen.

De acta van de Districtsvergadering
205. De acta zullen het verslag zijn van de officiële handelingen van de
Districtsvergadering.
205.1 De acta moeten worden vervaardigd in een vorm die is toegestaan
door de algemeen secretaris. Desgewenst kunnen er plaatselijk
papieren versies van worden gedrukt.
205.2 De verschillende onderwerpen zullen in afzonderlijke paragrafen
worden geplaatst.
205.3 De acta moeten zorgvuldig geredigeerd worden met het oog op het
onderzoek ervan door de Algemene Vergadering. (203.26, 217.7)
205.4 De volledige officiële acta van iedere periode van 4 jaar dienen te
worden bewaard in het districtsarchief en in het archief van de
Algemene Vergadering. (217.5, 217.7)
205.5 De acta zullen zoveel mogelijk worden samengesteld volgens de
inhoudstabel die is opgesteld door de algemene secretaris, in overleg met de Raad van Algemene Superintendenten. De inhoudstabel
zal voorafgaande aan het samenkomen van de Districtsvergadering
aan de districtssecretaris worden verstrekt.
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205.6 De acta behoren niet alleen de benoeming van de predikanten voor
de plaatselijke kerken te bevatten, maar tevens alle reguliere en
speciale arbeidsovereenkomsten, aangegaan door de leden van het
district, zowel predikanten als leken, die werkzaam zijn op welk
terrein van dienst in onze kerk dan ook, waardoor zij, bij aanvraag,
kans maken in aanmerking te komen voor een uitkering van de
Pensioenraad die verantwoordelijk is voor de pensioenen en het
ondersteuningsprogramma van dat district. (115)

De districtssuperintendent
206. De eerste termijn voor een districtssuperintendent die door de
Districtsvergadering gekozen is, begint 30 dagen na de verdaging van de
Districtsvergadering. De termijn zal 2 volle vergaderingjaren beslaan, en eindigt 30 dagen na de verdaging van de 2e vergadering na zijn verkiezing. Op
deze vergadering kan de superintendent herkozen worden (203.11-203.12)
of kan een opvolger worden gekozen of benoemd en in functie gesteld. De
eerste termijn van een districtssuperintendent die is benoemd door de verantwoordelijke algemene superintendent begint met het moment van de
benoeming en gaat tot en met de 2 daaropvolgende kerkelijke jaren. De
termijn eindigt 30 dagen na de verdaging van de vergadering die zijn tweede
volledige dienstjaar markeert. Op deze vergadering kan de superintendent
herkozen worden (203.11-203.12) voor een volgende termijn of zal een opvolger worden gekozen of benoemd en in functie gesteld. Geen oudste die in
werkzaam is op het districtskantoor zal verkiesbaar zijn of aangesteld
kunnen worden als districtssuperintendent van het district waar hij dient
zonder de goedkeuring van de Districtsadviesraad en de verantwoordelijke
algemene superintendent (conform artikel 115). (203.11-203.13)
207. Indien er om wat voor reden dan ook een vacature ontstaat tussen 2
Districtsvergaderingen in, kunnen de algemene superintendenten, gezamenlijk en afzonderlijk, voorzien in de vacature na consultatie van een
commissie die bestaat uit de Districtsadviesraad, de voorzitter van de
Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool, de voorzitters van de
Districtsraden NMI en NJI, de districtssecretaris en de districtspenningmeester. (307.8)
207.1 De functie van districtssuperintendent van een fase-1- of fase-2district kan vacant worden verklaard op aanbeveling van de
verantwoordelijke algemene superintendent. De functie van districtssuperintendent van een fase-3-district kan vacant worden verklaard
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met een tweederdemeerderheid van de Districtsadviesraad, de voorzitter van de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool, de
voorzitters van de Districtsraden NMI en NJI, de districtssecretaris
en de districtspenningmeester. (321)
207.2 In het geval dat een districtssuperintendent tijdelijk niet in staat is
zijn functie uit te voeren, kan de verantwoordelijke algemene superintendent, in overleg met de Districtsadviesraad, een gekwalificeerde
oudste benoemen als interim districtssuperintendent. De verantwoordelijke algemene superintendent en de Districtsadviesraad
zullen bepalen of een districtssuperintendent in staat is zijn taak uit
te voeren. (307.8)
207.3 Nadat een districtssuperintendent ontslag heeft genomen of gekregen,
zullen de stafleden van het districtskantoor, de verantwoordelijke
functionaris van een aan het district verbonden organisatie, of dat nu
een bezoldigde of onbezoldigde functie is hun ontslag aanbieden per
dezelfde datum als de ontslagdatum van de districtssuperintendent.
Een of meer stafleden mogen echter aanblijven met de schriftelijke
toestemming van de verantwoordelijke algemene superintendent
en de Districtsadviesraad, maar niet langer dat tot de datum van
indiensttreding van de nieuwe districtssuperintendent (241.3).
207.4 Na overleg met de Districtsadviesraad en goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent, kan een nieuwgekozen
of aangestelde districtssuperintendent voormalige stafleden weer
aanbevelen om in dienst te nemen. (241.3)
208. De taken van een districtssuperintendent zijn:
208.1 Het institueren, het erkennen van en het toezicht houden op de plaatselijke kerken binnen de grenzen van zijn district, onderworpen aan
de goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent.
(100, 435.12)
208.2 Het beschikbaar zijn voor de plaatselijke kerken in zijn district voor
zover nodig en voor zover noodzakelijk met de kerkenraad te vergaderen om raad te geven met betrekking tot geestelijke, financiële
en pastorale zaken, waarbij hij zodanig nuttig advies en assistentie
zal geven als de superintendent juist acht.
208.3 In situaties waarin de districtssuperintendent heeft geconcludeerd
dat een gemeente zich in een ongezonde, neerwaartse situatie
bevindt, die bij voortduren de levensvatbaarheid en effectiviteit
van de gemeente bedreigt, kan de districtssuperintendent contact
opnemen met de predikant of de predikant en de kerkenraad om
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de situatie te bespreken. Al het mogelijke moet worden gedaan om
samen met de predikant en kerkenraad te werken aan het oplossen van de problemen die tot deze situatie hebben geleid. Als de
districtssuperintendent, nadat hij met predikant en/of kerkenraad
samengewerkt heeft, tot de conclusie komt dat verdere interventie
nodig is, kan hij met de goedkeuring van de Districtsadviesraad en de
verantwoordelijke algemene superintendent passende actie ondernemen om de problemen aan te pakken. Dergelijke acties kunnen
zijn (deze opsomming is niet limitatief): (1) het weghalen van de
predikant; (2) het ontbinden van de kerkenraad; (3) speciale interventies zoals die nodig zijn om de gezondheid en effectiviteit van de
kerk te herstellen.
208.4 Als naar de mening van de districtssuperintendent een plaatselijke kerk die volgens 124.1 in crisis is verklaard alle interventies
uitgevoerd heeft en weer klaar is haar bediening onder normale
omstandigheden uit te voeren, kan de plaatselijke kerk weer “uit
crisis” worden verklaard door een meerderheid van stemmen van
de Districtsadviesraad, en met goedkeuring van de verantwoordelijke algemene superintendent.
208.5 Het bepalen van een datum voor en het samen met elke plaatselijke kerkenraad houden van de periodieke bezinning op de relatie
gemeente/predikant, overeenkomstig de regelingen in 123.
208.6 Het houden van bijzonder toezicht op al het startende werk van de
Kerk van de Nazarener binnen de grenzen van zijn district.
208.7 Het voordragen aan de Districtsadviesraad van iemand wanneer
er een vacature zou ontstaan in de functie van districtssecretaris.
(216.1)
208.8 Het voordragen aan de Districtsadviesraad van iemand wanneer er
een vacature zou ontstaan in de functie van districtspenningmeester.
(219.1)
208.9 Het benoemen van een districtsleider instellingspredikanten om de
heiligingsevangelisatie via predikanten in instellingen te promoten
en te versterken. (236)
208.10 Het overleggen met kerkenraad betreffende de voordracht van een
oudste of districtskandidaat voor ordinatie tot predikant van een
plaatselijke kerk en het al dan niet goedkeuren van zo’n voordracht.
(115, 129.2, 160.8, 222.12)
208.11 Het bepalen van een datum voor een bijzondere bezinning op de
relatie gemeente/predikant (124), binnen 90 dagen na het verzoek
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208.19
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van een kerkenraad om zo’n gesprek over het voortzetten van de
relatie gemeente/predikant.
Het al dan niet goedkeuren van het verlenen van een bevoegdheid
door de kerkenraad van een plaatselijke gemeente die een predikant
heeft die geen oudste is, aan elk lid van de Kerk van de Nazarener
die een plaatselijke bevoegdheid heeft aangevraagd of wil verlengen.
(428.1, 428.3)
Het schriftelijk al dan niet goedkeuren van een voordracht door de
predikant aan de plaatselijke kerkenraad voor betaalde plaatselijke
assistenten (zoals assistent-predikanten; predikanten of leiders voor
christelijk onderwijs, kinder-, jeugd- en volwassenwerk; muziek,
scholen voor dagonderwijs etc). De voornaamste criteria voor het
besluit van de districtssuperintendent om in principe het aanstellen
van stafleden al dan niet goed te keuren zullen de bereidheid en
mogelijkheden van de kerk om aan haar plaatselijke-, districts- en
algemene verplichtingen te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid
van de predikant om de pastorale assistenten te zoeken en te beoordelen. Desondanks zal de districtssuperintendent het recht hebben
de genomineerde af te wijzen. (129.27, 160-160.8)
Het al dan niet goedkeuren, samen met de Districtsadviesraad, van
verzoeken van plaatselijke kerken om christelijk dagonderwijs op te
zetten. (152, 222.11, 415)
Het laten passeren en tekenen, samen met de secretaris van de
Districtsadviesraad, van alle wettelijke documenten van het district.
(222.5)
Het voordragen aan de Districtsadviesraad van en het toezicht houden op elke betaalde districtsassistent. (241)
Het benoemen van predikanten in overeenstemming met 117.
De districtssuperintendent kan met goedkeuring van de
Districtsadviesraad de leden van de kerkenraad (dienaren, beheerders), de voorzitter van de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool
en andere kerkelijke functionarissen (secretaris, penningmeester)
benoemen indien een kerk minder dan 5 jaar geleden werd geïnstitueerd of minder dan 35 stemmende leden had tijdens de laatste
plaatselijke jaarvergadering, of regelmatige financiële hulp van het
district ontvangt, of is verklaard “in crisis” te zijn. Het totale aantal
leden van zo’n kerkenraad zal niet minder dan 3 zijn. (117, 125).
Zorg te dragen voor onderzoek naar aanleiding van schriftelijke
beschuldigingen tegen een predikant in zijn district, overeenkomstig 505-505.3.

208.20 De districtssuperintendent zal in overleg met de geregistreerde evangelist een beoordelingsgesprek plannen en uitvoeren, conform artikel
407.4.
209. De districtssuperintendent kan, met de instemming van de kerkenraad,
een hulppredikant benoemen om de vacature in de functie van predikant
te vervullen tot de volgende Districtsvergadering. Zo’n benoemde hulppredikant kan uit functie ontheven worden door de districtssuperintendent als
zijn diensten niet tot tevredenheid van de kerkenraad en de plaatselijke
kerk geschieden. (129.5, 422, 428.6)
209.1 De districtssuperintendent kan, met de instemming van de kerkenraad en de Districtsadviesraad, een interim predikant benoemen
om de vacature in de functie van predikant te vervullen, of tot een
predikant voor vast beroepen kan worden. De districtssuperintendent heeft ook het recht de termijn van de interim predikant te
verlengen zo hij dat nodig acht, in overleg met de kerkenraad. De
interim predikant zal eveneens afgevaardigde van die kerk naar
de Districtsvergadering zijn, als deze predikant zijn lid is van het
district waar hij dient.
Een dergelijke interim predikant is te allen tijde onderworpen aan
het gezag van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad.
De aanstelling van de interim predikant kan ook beëindigd worden door de districtssuperintendent, in overleg met de kerkenraad.
(423)
210. De districtssuperintendent is gemachtigd om voor een plaatselijke kerk die
binnen de grenzen van zijn district valt alle functies van een predikant te
jaarvergadering of andere, bijzondere vergaderingen van de plaatselijke kerk voorzitten, of een vervanger daartoe benoemen. (113.5)
211. Indien om wat voor reden ook de verantwoordelijke algemene superintendent in gebreke blijft om aanwezig te zijn of om een vertegenwoordiger te
benoemen die in zijn plaats op de Districtsvergadering aanwezig is, zal de
districtssuperintendent de Districtsvergadering openen en zal hij de vergadering voorzitten totdat de Districtsvergadering andere voorzieningen heeft
willen treffen. (307.5)
212. De districtssuperintendent kan voorzien in vacatures in de Districtsvergaderingscommissie Financiën (203.21), de Districtskascontrolecommissie
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(203.25), de Districtsraad Geestelijke Stand (226.1), de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen (229.1), de Districtsevangelisatieraad of de districtsleider
evangelisatie (232), de Districtsraad Kerkelijke Goederen (233), de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool (237) en het Districtshof van Beroep
(509) en andere districtsraden en vaste commissies waarin het Handboek
niet voorziet of de Districtsvergadering geen actie ondernomen heeft.
212.1 De districtssuperintendent kan alle voorzitters en secretarissen
van districtsraden en vaste commissies benoemen in die gevallen
waarin het Handboek niet voorziet of de Districtsvergadering geen
actie ondernomen heeft.
212.2 De districtssuperintendent zal, in overleg met de Districtsadviesraad,
een Nominatiecommissie benoemen om voorafgaande aan de
Districtsvergadering nominaties voor te bereiden voor de gebruikelijke commissies en functies. (202.1)
213. De districtssuperintendent zal ex-officio voorzitter zijn van de Districtsadviesraad (221.2), en de Districtsraad Geestelijke Stand (227.1)
213.1 De districtssuperintendent zal ex-officio lid zijn van de alle gekozen
vaste raden en commissies van het district dat hij dient. (203.20203.21, 233, 237, 810, 811)
214. Alle officiële handelingen van de districtssuperintendent zullen onderworpen zijn aan herziening en wijziging door de Districtsvergadering en open
staan voor beroep.
214.1 De districtssuperintendent zal altijd gepaste aandacht geven aan het
advies van de verantwoordelijke algemene superintendent en van de
Raad van Algemene Superintendenten ten aanzien van de vervulling
van predikantsplaatsen en andere zaken die met de functie van de
districtssuperintendent in verband staan.

126

De districtssecretaris
216. De districtssecretaris, gekozen door de Districtsadviesraad, zal dienen voor
een periode van één tot 3 jaar en totdat zijn opvolger gekozen en in functie
gesteld is. (222.17)
216.1 Indien de districtssecretaris om welke reden ook zijn taak neerlegt op
een tijdstip dat tussen de zittingen van de Districtsvergadering in valt,
zal de Districtsadviesraad een opvolger benoemen, op voordracht
van de districtssuperintendent. (208.7)
216.2 De districtssecretaris zal ex-officio lid zijn van de Districtsvergadering.
(201)
217. De taken van de districtssecretaris zijn:
217.1 Het correct bijhouden van de notulen van de Districtsvergadering en
deze op nauwgezette wijze bewaren.
217.2 Het correct bijhouden en bewaren van alle statistieken van het
district.
217.3 Het ter goedkeuring toezenden van alle statistische gegevens aan
de algemene secretaris, alvorens deze worden gepubliceerd in de
officiële acta. (326.6)
217.4 Het beheren en bewaren van alle documenten van de Districtsvergadering en deze prompt aan zijn opvolger over te dragen.
217.5 Het bewaren en opslaan van het volledige jaarboek voor elke vierjaarlijkse periode (205.4)
217.6 Het zenden van voldoende exemplaren van de gedrukte versie van
de acta van elke Districtsvergadering aan het Algemene Hoofdkwartier voor verspreiding onder de algemene functionarissen en
algemene raden van de Kerk van de Nazarener.
217.7 Het aanbieden van de volledige officiële acta van de Districtsvergaderingen van de afgelopen vierjaarlijkse periode aan de Algemene
Vergadering om beheerd en bewaard te worden. (203.26, 205.3-205.4)
217.8 Het verrichten van alle andere werkzaamheden die betrekking hebben op zijn functie.
217.9 Het doorverwijzen van alle zaken die hem gedurende het jaar bereiken naar de juiste commissie van de Districtsvergadering of de
betreffende raad.
218. De districtssecretaris kan zoveel assistenten hebben als de Districtsvergadering zal kiezen.
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G. De districtspenningmeester
219. De districtspenningmeester, gekozen door de Districtsadviesraad, zal dienen
voor een periode van één tot 3 jaar en totdat zijn opvolger gekozen en in
functie gesteld is. (222.16)
219.1 Indien de districtspenningmeester om welke reden ook zijn taak neerlegt op een tijdstip dat tussen de zittingen van de Districtsvergadering
in valt, zal de Districtsadviesraad zijn opvolger benoemen op voordracht van de districtssuperintendent. (208.8)
219.2 De districtspenningmeester zal ex-officio lid zijn van de Districtsvergadering. (201)
220. De taken van de districtspenningmeester zijn:
220.1 Het ontvangen van alle gelden van zijn district die kunnen zijn aangegeven door de Algemene Vergadering, door de Districtsvergadering,
of door de Districtsadviesraad, of zoals de behoeften van de Kerk van
de Nazarener vereisen, en deze gelden uit te geven in overeenstemming met de richtlijn en het beleid van de Districtsvergadering en/
of de Districtsadviesraad.
220.2 Het correct boeken van alle ontvangsten en uitgaven en het voorleggen van een maandelijks verslag aan de districtssuperintendent om
aan de Districtsadviesraad te verstrekken en een jaarlijks verslag aan
de Districtsvergadering aan wie hij verantwoording verschuldigd is.

De Districtsadviesraad
221. De Districtsadviesraad zal gevormd worden door de districtssuperintendent
ex-officio, maximaal 3 in functie benoemde geordineerde predikanten en
maximaal 3 leken die jaarlijks, of voor een periode niet langer dan 4 jaar,
schriftelijk door de Districtsvergadering gekozen worden, om te dienen tot
de laatste verdaging van de volgende Districtsvergadering, en totdat hun
opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. Hun termijnen mogen echter
gespreid worden zodat er jaarlijks een deel van de raad wordt gekozen.
Wanneer een district meer dan 5.000 leden heeft, kan er één in functie
benoemde geordineerde predikant en één leek extra gekozen worden voor
elk volgend aantal van 2.500 leden of voor het resterende grootste deel van
2.500 leden. (203.14)
221.1 Een vacature in de Districtsadviesraad kan vervuld worden door de
overblijvende leden.
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221.2 De districtssuperintendent zal ex-officio voorzitter van de Districtsadviesraad zijn.
221.3 De raad zal vanuit haar leden een secretaris kiezen, die zorgvuldig
alle besluiten van de raad zal vastleggen en direct door zal geven
aan zijn opvolger.
221.4 De leken in de Districtsadviesraad zullen ex-officio leden zijn van
de Districtsvergadering, de District Christelijk Leven en Zondagsschoolconventie, de DNMI Conventie en de DNJI Conventie. (201, 221)
222. De taken van de Districtsadviesraad zijn:
222.1 Het vaststellen van de begin- en einddatum van het statistisch jaar
in overeenstemming met de bepalingen van 114.1.
222.2 Het geven van informatie aan en het plegen van overleg met de
districtssuperintendent betreffende de predikanten en de plaatselijke
kerken in het district. (417)
222.3 Het benoemen van een commissie van onderzoek bestaande uit
3 of meer in functie benoemde geordineerde predikanten, als er
een beschuldiging is ingediend tegen een lid van de geestelijkheid.
(505-505.3)
222.4 Het kiezen van een tuchtcollege als er een aanklacht is ingediend
tegen een lid van de geestelijkheid. (505.5-505.6)
222.5 Het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid waar de burgerlijke wet dit
toestaat en na machtiging van de Districtsvergadering. Na op bovenvermelde wijze erkenning als rechtspersoon te hebben verkregen, zal
de Districtsadviesraad volmacht hebben om op eigen beslissing te
kopen, in eigendom te hebben, te verkopen, te ruilen, hypotheken
af te sluiten, eigendomsbewijzen te houden, leningen aan te gaan,
te huren en eigendommen over te dragen, roerend en onroerend,
voor zover noodzakelijk en in het belang van de rechtspersoon. De
districtssuperintendent en de secretaris van de Districtsadviesraad,
of andere personen die door de Districtsadviesraad, rechtspersoon
of niet, gemachtigd zijn, zullen alle overdrachtsakten van onroerend
goed, hypotheekakten, kwijtingen van hypotheekakten, contracten,
en andere wettige documenten van de Districtsadviesraad laten passeren en tekenen. (204)
222.6 In landen waar de burgerlijke wet het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid niet toestaat, kan de Districtsvergadering de
Districtsadviesraad kiezen als gevolmachtigd districtsbeheerder om
op eigen beslissing te kopen, in eigendom te hebben, te verkopen,
te ruilen, hypotheken af te sluiten, eigendomsbewijzen te houden,
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leningen aan te gaan, te huren en eigendommen over te dragen,
roerend en onroerend, voor zover noodzakelijk en in het belang van
het doel om het werk in het district uit te voeren. (102.6, 106.2, 222.5)
De Districtsadviesraad zal in die landen waar het voor plaatselijke kerken mogelijk is om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, op
advies van een bekwaam juridisch adviseur, er voor zorgen dat
standaardformulieren voor het aanvragen van rechtspersoonlijkheid beschikbaar komen, die voldoen aan de eisen die de plaatselijke
burgerlijke wet stelt. Dit standaardformulier zal altijd de bepaling
uiteengezet in 102-2.5 bevatten.
Om te dienen in een adviserende hoedanigheid voor de districtssuperintendent in zijn toezicht op alle afdelingen, raden en commissies
van het district.
Het bij de Raad van Algemene Superintendenten indienen van
elk plan dat de stichting van een districtscentrum ten doel heeft.
Zo’n plan heeft de schriftelijke goedkeuring nodig van de Raad van
Algemene Superintendenten voordat ze uitgevoerd kan worden. (319)
Het aanbevelen van de verlenging van de districtsbevoegdheid van
een als predikant fungerende districtskandidaat voor ordinatie.
(429.5)
Het al dan niet goedkeuren van verzoeken van plaatselijke kerken om christelijk dagonderwijs op te zetten. Naar goeddunken
van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad kan een
Districtscommissie Christelijk Dagonderwijs worden ingesteld.
De commissie zal tot taak hebben om aan de Districtsadviesraad
voorstellen te doen met betrekking tot beleid, procedures en levensbeschouwing die in zulke scholen moeten worden nagevolgd en om
zulk dagonderwijs te helpen opzetten, te steunen en controleren.
(152, 208.14, 415)
Het al dan niet goedkeuren van een verzoek van een plaatselijke
kerk om iemand die een geordineerde oudste of een districtskandidaat voor ordinatie is, en die dient als betaalde assistent in deze
kerk waarin hij ook lid is, te mogen beroepen als predikant van die
plaatselijke kerk. Dit besluit zal worden genomen in overleg met de
districtssuperintendent. (115, 129.2, 160.8, 208.10)
Het aanstellen of ontslaan van een door het district in dienst genomen betaalde assistent. (241-241.1)
Het in overleg met de districtssuperintendent fungeren als financiële
commissie tussen de Districtsvergaderingen in, met de bevoegdheid

222.15

222.16

222.17
222.18

222.19

222.20

om de begroting waar nodig aan te passen en hiervan verslag te doen
aan de Districtsvergadering. (220.1)
Het beschermen van alle districtseigendommen, roerend of onroerend, met insluiting van daarin begrepen alle rechten, tegen elk
persoonlijk of gemeenschappelijk gebruik, anders dan voor de Kerk
van de Nazarener. (102.4, 106.5, 204)
Het kiezen van een districtspenningmeester, voor een periode van
één tot 3 jaar en totdat zijn opvolger gekozen en in functie gesteld
is. (219)
Het kiezen van een districtssecretaris, voor een periode van één tot
3 jaar en totdat zijn opvolger gekozen en in functie gesteld is. (216)
Het vaststellen van het uit de Kerk van de Nazarener treden of
daartoe een poging doen van een plaatselijke kerk met als doel het
eigendom van onroerend over te dragen zoals beschreven in artikel
106.2.
Indien vereist, conform artikel 203.25, het kiezen van een
Districtskascontrolecommissie, om te dienen tot aan de verdaging
van de volgende Districtsvergadering. (203.25)
Jaarlijks een verslag geven aan de Districtsvergadering, waarin het
werk van de raad, inclusief het aantal vergaderingen, samengevat
wordt.

223. De Districtsadviesraad kan attestatie verlenen voor overschrijving van het
lidmaatschap van een lid van de geestelijkheid, een predikant in het christelijk onderwijs (409), of een diacones (406), die overschrijving naar een ander
district verzoekt, vóór het bijeenkomen van de Districtsvergadering van het
district waarin de betrokkene lid is. Deze overschrijvingen kunnen worden
aanvaard door de ontvangende Districtsadviesraad, die aan die overgeschreven personen de volle rechten en voorrechten van het lidmaatschap
van het ontvangende district verleent. De ontvangende Districtsvergadering
zal aan al zulke door de Districtsadviesraad aanvaardde overschrijvingen
uiteindelijke goedkeuring verlenen, op voordracht van de Raad Geestelijke
Stand. (203.8-3.9, 228.9-28.10, 434-434.2)
223.1 De Districtsadviesraad kan op verzoek een certificaat van aanbeveling (813.3) geven aan een lid van het district dat lid wil worden van
een ander kerkgenootschap.
224. De Districtsadviesraad kan met toestemming van de districtssuperintendent een districtsbevoegde diacones schorsen wanneer het belang van de
kerk dat vereist, na een gesprek met de kerkenraad van de plaatselijke kerk
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waarvan de districtsbevoegde diacones lid is en nadat er onbevooroordeeld
naar haar is geluisterd.
225. Wanneer een districtsbevoegde of een geordineerde predikant in de tijd tussen de zittingen van de Districtsvergadering in geloofsbrieven van een ander
evangelisch kerkgenootschap overhandigt en een aanvraag indient om zich
bij de Kerk van de Nazarener aan te sluiten, zullen zijn geloofsbrieven door
de Districtsadviesraad worden onderzocht. Alleen met aanbeveling van de
Districtsadviesraad zal de aanvrager als lid van de plaatselijke kerk worden
ontvangen. (417, 429.2, 432)
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De Districtsraad Geestelijke Stand
226. De Districtsraad Geestelijke Stand zal gevormd worden door niet minder
dan 5 en niet meer dan 15 in functie benoemde geordineerde predikanten,
waaronder de districtssuperintendent. Zij zullen voor een periode van 4
jaar dienen, en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. Hun
ambtstermijnen kunnen echter worden gespreid door een deel van de raad
jaarlijks te kiezen. (203.15)
226.1 In een vacature in de Districtsraad Geestelijke Stand in de tijd tussen
de Districtsvergaderingen kan worden voorzien doordat de districtssuperintendent iemand benoemt. (212)
227. Volgend op de verkiezing van de Districtsraad Geestelijke Stand zal de districtssuperintendent een vergadering uitschrijven om de raad als volgt te
organiseren:
227.1 227.1. De districtssuperintendent zal ex-officio als voorzitter fungeren; op zijn verzoek kan de raad echter ook een waarnemend
voorzitter kiezen, die als zodanig zal dienen tot aan de sluiting van
de volgende Districtsvergadering. (213)
227.2 De raad zal uit haar leden een vaste secretaris kiezen, die op kosten
van de Districtsvergadering zal voorzien in een geschikt administratief systeem, dat het eigendom van het district zal zijn. De secretaris
zal alle handelingen zorgvuldig te boek stellen en deze samen met
alle gegevens die voor het werk van belang zijn nauwgezet bewaren
en prompt aan zijn opvolger overdragen.
228. De taken van de Districtsraad Geestelijke Stand zijn:
228.1 Het zorgvuldig onderzoeken en beoordelen van alle personen die
op de juiste wijze aan de Districtsvergadering voor verkiezing tot de
orde van oudste, de orde van diaken of voor districtsbevoegdheid
zijn voorgesteld.
228.2 Het zorgvuldig onderzoeken en beoordelen van alle personen die een
certificaat verlangen voor welke kerkelijke benoeming dan ook, met
inbegrip van alle leken en predikanten die streven naar erkenning
voor hun diensten die buiten de plaatselijke kerk vallen, en voor elke
andere speciale betrekking waarin het Handboek voorziet.
228.3 Het zorgvuldig ondervragen van elke kandidaat en het instellen
van elk ander onderzoek dat zij nodig acht met betrekking tot zijn
persoonlijke ervaring van verlossing; de persoonlijke ervaring van
volkomen heiligmaking door de doop met de Heilige Geest; kennis
omtrent de leerstellingen van de Bijbel; volledige aanvaarding van
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de leer, het convenant van christelijk karakter en het convenant
van christelijk gedrag en de bestuursvorm van de kerk; blijken
van genade, van gaven, van intellectuele, morele en geestelijke
bekwaamheden, en algemene geschiktheid voor de taak waartoe
de kandidaat zich geroepen voelt.
Het zorgvuldig onderzoeken van het gedrag van elke kandidaat om
te ontdekken of de kandidaat al dan niet bezig is met of een gedragspatroon heeft dat, indien voortgezet, in tegenspraak zou zijn met de
bediening waarvoor de kandidaat een aanvraag heeft gedaan.
Het beoordelen voor goedkeuring tot herbenoeming van elke plaatselijke kandidaat voor ordinatie die als vervangend predikant benoemd
is, indien het de bedoeling is dat hij dit werk na de Districtsvergadering
volgend op de benoeming zal voortzetten. (428.6)
Het onderzoeken en beoordelen van de reden waarom een geordineerde predikant nalatig is gebleven om gedurende 2 opeenvolgende
jaren verslag aan de Districtsvergadering uit te brengen, en aanbevelingen te doen aan de Districtsvergadering met betrekking tot
het blijven vermelden van zijn naam op de gepubliceerde lijst van
oudsten of diakenen.
2Het onderzoeken van de berichten omtrent een geordineerde predikant die erop wijzen dat hij lid is geworden van welke andere kerk
dan ook, of dat hij in dienst is gegaan bij een ander kerkgenootschap
of groep, of deelneemt in onafhankelijke activiteiten zonder daarvoor
de vereiste goedkeuring ontvangen te hebben, en aanbevelingen te
doen aan de Districtsvergadering met betrekking tot het blijven vermelden van zijn naam op de lijst van oudsten of diakenen. (112,
435.11)
Het voordragen aan de Districtsvergadering voor het verlenen van
emeritaat van een predikant die hierom verzoekt en die, naar het
oordeel van de raad, vanwege arbeidsongeschiktheid (203.27, 433)
niet meer in staat is om zijn actieve bediening voort te zetten of
die zijn actieve bediening wenst te beëindigen vanwege zijn leeftijd.
Het aanbevelen aan de Districtsvergadering van leden van de
geestelijkheid en zij die een bevoegdheid hebben voor een voortdurende bediening voor overschrijving naar een ander district,
inclusief tussentijdse overschrijvingen die zijn goedgekeurd door de
Districtsadviesraad. (203.9, 434-434.2)
Het aanbevelen aan de Districtsvergadering van personen die
geloofsbrieven als geestelijke hebben, leden van de geestelijkheid,
en zij die een bevoegdheid hebben voor een voortdurende bediening

voor bevestiging van overschrijving van andere districten, inclusief tussentijdse overschrijvingen die zijn goedgekeurd door de
Districtsadviesraad. (203.8, 434-434.2)

De Districtsraad Kerkelijke Opleidingen
229. De Districtsraad Kerkelijke Opleidingen zal gevormd worden door 5 of
meer in functie benoemde geordineerde predikanten, gekozen door de
Districtsvergadering om gedurende een periode van 4 jaar te dienen en
totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. Hun ambtstermijnen kunnen echter worden gespreid door een deel van de raad jaarlijks te
kiezen. (203.16)
229.1 In een vacature in de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen in de tijd
tussen 2 Districtsvergaderingen kan worden voorzien doordat de
districtssuperintendent iemand benoemt. (212)
230. Voor de sluiting van de Districtsvergadering waarin de raad is gekozen, zal
de districtssuperintendent of de districtssecretaris een vergadering van alle
leden van de raad bijeenroepen voor organisatie en taakstelling als volgt:
230.1 De raad zal uit haar leden een voorzitter kiezen, en een geordineerde
geestelijke als secretaris, die samen met de andere leden de verantwoordelijkheid heeft om kandidaten te examineren en door het
studieprogramma voor ordinatie heen te helpen. Zij zullen een cijferlijst van alle resultaten bijhouden. (230.5, 426.1-426.3)
230.2 De voorzitter zal de andere leden van de raad de verantwoordelijkheid geven voor het toezicht op alle kandidaten die ingeschreven zijn
in het studieprogramma ter voorbereiding op een bediening. Zo’n
toewijzing zal duren zolang de kandidaten gedurende de ambtsperiode van het lid van de raad daadwerkelijk de studie volgen, tenzij
onderling anders geregeld.
230.3 De voorzitter zal alle vergaderingen van de raad bijwonen, tenzij hij
door omstandigheden verhinderd is en hij zal ieder jaar het werk
van de Raad overzien. In geval van noodzakelijke afwezigheid van
de voorzitter, zal de secretaris zijn werk tijdelijk op zich nemen.
230.4 De secretaris zal op kosten van het district zorgen voor een correct register voor de kerkelijke opleidingen, dat het eigendom zal
zijn van het district en dat overeenkomstig de aanwijzingen in het
Sourcebook on Ordination gebruikt zal worden.
230.5 De andere leden van de raad zullen trouw de vergaderingen bijwonen
en zullen toezicht houden op alle kandidaten door (1) broederlijke
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aanmoediging, raad en leiding; en (2) hen te onderwijzen door hun
voorbeeld en door gesprekken over de ethiek van de geestelijkheid
met specifieke aandacht voor de vraag hoe een lid van de geestelijkheid seksuele ontsporingen kan voorkomen. (230.1)
230.6 De raad zal samen met de districtssuperintendent en het bureau
Clergy Development via het betreffende Course of Study Advisory
Committee (COSAC) zoeken naar wegen om kandidaten die de studie aan een Nazarener college of universiteit volgen te bemoedigen,
helpen en leiden.
231. De raad kan cursussen of seminars instellen teneinde districtskandidaten voor ordinatie of andere kandidaten bij te staan in het volgen van de
verschillende studierichtingen en, afhankelijk van een goedgekeurde districtsbegroting, centrale bibliotheken vestigen waar alle boeken, indien
nodig, geleend kunnen worden.
231.1 De voorzitter en secretaris van de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen
zijn bevoegd om in overleg met de districtssuperintendent studenten
officieel op te nemen in het kerkelijk studieprogramma. (230.1-30.2,
426.1-426.3)
231.2 De raad zal haar verantwoordelijkheden uitvoeren conform het officiële Sourcebook on Ordination.
231.3 De raad zal alle van belang zijnde gegevens omtrent de voortgang van
de studie van een kandidaat tijdig doorgeven aan de Raad Geestelijke
Stand zodat die raad deze gegevens nog voor de Districtsvergadering
kan verwerken. De Districtsraad Kerkelijke Opleidingen zal aanbeveling doen aan de Districtsvergadering met betrekking tot plaatsing,
bevordering en diplomering in de verschillende studierichtingen
aanbevelen. De plaatsing, bevordering en diplomering zal in overeenstemming met de richtlijnen van het bureau Clergy Development
via de betreffende Course of Study Advisory Committee (COSAC)
plaatsvinden.
231.4 De Districtsraad Kerkelijke Opleidingen zal verantwoordelijk zijn voor
het stimuleren in het district van voortgezet onderwijs voor geordineerde predikanten en andere stafmedewerkers, in samenwerking
met officieel erkende Nazarener instituten voor predikantsopleidingen en het bureau Clergy Development via de betreffende Course of
Study Advisory Committee (COSAC)en onder de algemene leiding van
de districtssuperintendent. Dit voortgezet onderwijs zal onderwijs
betreffende de ethiek van de geestelijkheid bevatten, met specifieke
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aandacht aan hoe een lid van de geestelijkheid seksuele ontsporing
kan voorkomen.

De Districtsevangelisatieraad of de districtsleider
evangelisatie
232. De Districtsvergadering kan ofwel een Districtsevangelisatieraad ofwel een
districtsleider evangelisatie kiezen. De gekozen personen zullen dienen tot
aan de laatste verdaging van de eerstvolgende Districtsvergadering en totdat
hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. (203.19)
232.1 In samenwerking met de districtssuperintendent zal de
Districtsevangelisatieraad of de districtsleider evangelisatie de
noodzaak van heiligingsevangelisatie trachten te promoten en te
versterken, door te zorgen voor trainingsmogelijkheden, door het
houden van bijeenkomsten en conferenties, door het beklemtonen
van de behoefte aan opwekkingsacties in de plaatselijke kerk met
door God geroepen evangelisten, en door alle andere beschikbare
middelen, om daarmee het district op het hart te drukken dat de
Grote Opdracht van Jezus Christus de eerste prioriteit is voor het
functioneren van het Lichaam van Christus.

De Districtsraad Kerkelijke Goederen
233. De Districtsraad Kerkelijke Goederen zal gevormd worden door de districtssuperintendent (ex-officio) en niet minder dan 2 predikanten en
2 leken. De leden kunnen door de Districtsvergadering worden gekozen
voor een periode van 4 jaar of totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. De Districtsadviesraad kan na een gunstige stemming door
de Districtsvergadering hieromtrent, optreden als Districtsraad Kerkelijke
Goederen.
234. De taken van de Districtsraad Kerkelijke Goederen zijn:
234.1 Het bevorderen van het bouwen van plaatselijke kerken en met de
kerk verwante gebouwen binnen de grenzen van het district, in
samenwerking met de Districtsadviesraad.
234.2 Het verifiëren en bewaren van eigendomsbewijzen van de onroerende goederen van plaatselijke kerken.
234.3 Het beoordelen van voorstellen die door plaatselijke kerken met
betrekking tot de aankoop of verkoop van onroerend goed of de
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bouw van kerkgebouwen of pastorieën zijn ingediend, en hen te
adviseren over de ingediende voorstellen. (103)
234.4 Het goedkeuren of verwerpen, in overleg met de districtssuperintendent, van voorstellen met betrekking tot plannen voor kerkbouw
en het aangaan van financiële verplichtingen bij de aankoop van
onroerend goed of bij nieuwbouw, die door de plaatselijke kerken
zijn ingediend. De Raad Kerkelijke Goederen zal normaal gesproken
een verzoek om schulden te vergroten goedkeuren, onderworpen
aan de volgende richtlijnen:
1. De plaatselijke kerk die toestemming vraagt om haar schulden
te vergroten heeft in de 2 jaar voorafgaande aan het verzoek al
haar budgetten volledig betaald.
2. De totale schuld zal niet hoger zijn dan driemaal het gemiddelde
bedrag dat totaal voor alle doelen is bijeengebracht in elk van
de voorafgaande 3 jaren.
3. De details van de geplande verbouw of nieuwbouw moeten
goedgekeurd zijn door de Raad Kerkelijke Goederen.
4. Het bedrag van de schuld en de aflossingsverplichting mogen
het geestelijk leven van de kerk niet in gevaar brengen.
De Raad Kerkelijke Goederen mag verzoeken die niet aan deze
richtlijnen voldoen slechts goedkeuren wanneer de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad hiermee akkoord gaan.
235. Alle het andere te doen wat de Districtsvergadering kan aangeven met
betrekking tot eigendommen van plaatselijke kerken.

De Districtsvergaderingscommissie Financiën
235. De taken van de Districtsvergaderingscommissie Financiën zijn:
235.1 Het samenkomen voorafgaande aan de Districtsvergadering en het
doen van aanbevelingen aan de Districtsvergadering betreffende alle
budgetten en de verdeling van die budgetten over de plaatselijke
kerken. (38.5)
235.2 Verder te doen wat de Districtsvergadering ook kan opdragen op het
gebied van districtsfinanciën. (203.21)
235.3 In het jaarboek van het district de methode en percentages publiceren die gehanteerd worden voor de berekening van de goedgekeurde
districtsbijdragen.
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De districtsleider instellingspredikanten
236. De districtssuperintendent kan een districtsleider instellingspredikanten
benoemen. In samenwerking met de districtssuperintendent zal de districtsleider instellingspredikanten de heiligingsevangelisatie door deze specifieke
bediening van de instellingspredikant proberen te promoten en versterken.
De leider zal evangelisatie promoten en versterken in industriële, institutionele, hoger onderwijs en militaire omgevingen. De leider zal specifieke
aandacht geven aan Nazarener militairen en andere militairen die op militaire bases gelegerd zijn. Hij zal predikanten in de nabijheid benoemen en
helpen om deze militairen en hun gezinnen te bereiken voor Christus en hen
met onze kerk te verbinden terwijl zij hun land dienen. (208.9)

De Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool
237. De Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool zal gevormd worden
door de districtssuperintendent, de voorzitter van de district NMI, de voorzitter van de district NJI en de voorzitter van de Districtsraad Christelijk
Leven en Zondagsschool, die het dagelijks bestuur vormen, en minimaal
3 extra leden. De extra leden zullen door de Districtsvergadering of de
Districtsconventie Christelijk Leven en Zondagsschool worden gekozen voor
gespreide termijnen van 3 jaar en totdat hun opvolgers gekozen en in functie
gesteld zijn. Bij de eerste instelling van de Districtsraad Christelijk Leven en
Zondagsschool, moeten de 3 extra leden gekozen worden uit 6 kandidaten,
en moet er één gekozen worden voor een periode van 3 jaar, één voor een
periode van 2 jaar, en één voor een periode van één jaar. Wanneer het
district echter een totaal ledenbestand heeft van meer dan 5.000, mag het
aantal kandidaten en gekozenen verdubbeld worden, en zouden, indien
mogelijk, minstens 4 van de 10 leden leken moeten zijn. In vacatures die
zich voordoen in de Raad Christelijk Leven en Zondagsschool in de tijd tussen de Districtsvergaderingen kan worden voorzien door benoeming door
de districtssuperintendent. (212)
De taken van de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool zijn:
237.1 Binnen een week na hun verkiezing in vergadering bijeen te komen
om zich te organiseren door een secretaris, een penningmeester, een
districtsleider voor het volwassenwerk, een districtsleider voor het
kinderwerk en een districtsleider voor de lekentraining te kiezen,
die met elkaar ex-officio leden van de Raad Christelijk Leven en
Zondagsschool zullen zijn. Als het nodig blijkt te zijn, kunnen er
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237.2
237.3

237.4

237.5
237.6

237.7

237.8

237.9
237.10

ook ander districtsleiders voorgedragen worden door het dagelijks
bestuur en gekozen worden door de Raad.
Het houden van toezicht op alle zondagsschoolbelangen van het
district.
Het kiezen van een Raad voor Kinderwerk6 waarvan de voorzitter de
districtsleider voor kinderwerk zal zijn en waarvan de leden zullen
bestaan uit de districtsleiders van: kinderkampen, Nazarener padvinderij, vakantiebijbelschool, bijbelquizprogramma’s, kinderkerk,
kraambezoek onkerkelijke ouders en welke andere leiders ook die
noodzakelijk geacht worden.
Het kiezen van een Raad Volwassenwerk waarvan de voorzitter de
districtsleider voor het volwassenwerk zal zijn en waarvan de leden
zullen bestaan uit de districtsleiders van: huwelijks- en gezinsleven,
werk onder ouderen, werk onder alleenstaanden, lekenconferenties,
celgroep Bijbelstudies, activiteiten voor vrouwen, voor mannen, en
welke andere leiders ook die noodzakelijk geacht worden.
Het regelen van een jaarlijkse Districtsconventie Christelijk Leven
en Zondagsschool. (237)
Het bepalen, in overleg met de districtssuperintendent, of de
verkiezing voor de leden en de voorzitter van de Districtsraad
Christelijk Leven en Zondagsschool in de Districtsvergadering of
in de Districtsconventie Christelijk Leven en Zondagsschool zullen
worden gehouden.
Het aansporen van alle plaatselijke voorzitters Christelijk Leven
en Zondagsschool en leiders van leeftijdsgroepen/NJI-voorzitters
om aanwezig te zijn op de Districtsconventie Christelijk Leven en
Zondagsschool en aan de conventie deel te nemen voor zover men
in de gelegenheid is.
Het indelen van het district in zones en het benoemen van zonevoorzitters die de raad naar believen zullen assisteren bij de voortgang
van het Christelijk Leven en Zondagsschoolwerk in het district.
Het organiseren en opzetten van lekentraining in zones of in het
district.
Het assisteren van de Divisie Christelijk Leven en Zondagsschool van
de Algemene Raad bij het verkrijgen van informatie met betrekking

6 Zie voor verdere informatie betreffende de plichten van de Raden Kinderwerk en
Volwassenwerk het Handboek Christelijk Leven en Zondagsschool.
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237.11

237.12

237.13
237.14

tot de zondagsschoolbelangen van het district en de plaatselijke
kerken.
Het aanbevelen aan de Districtsvergaderingscommissie Financiën
van het jaarlijkse budget van de Districtsraad Christelijk Leven en
Zondagsschool.
Het verantwoordelijk zijn voor de districtslekenconferenties.
De districtsleider volwassenwerk zal ex-officio lid zijn van de
Districtscommissie Lekenconferenties.
2Het goedkeuren van het verslag van haar voorzitter aan de
Districtsvergadering.
Het bijeenkomen zo vaak als door de districtssuperintendent of de
voorzitter van de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool
noodzakelijk wordt geacht om de verantwoordelijkheden van de
raad te bespreken en doelmatig uit te voeren.

238. De voorzitter van de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool.
De Districtsvergadering of de Conventie Christelijk Leven en Zondagsschool
zal uit 2 of meer kandidaten die door de Districtsnominatiecommissie worden voorgedragen een voorzitter voor de Districtsraad Christelijk Leven
en Zondagsschool kiezen, om voor een periode van één of 2 jaar te dienen.
Een zittende voorzitter kan herkozen worden door middel van een ja/nee
stemming, wanneer zo’n stemming door de Districtsraad Christelijk Leven
en Zondagsschool is aanbevolen en de goedkeuring heeft van de districtssuperintendent. In een vacature die zich voordoet tussen de zittingen van
de Districtsvergadering in, zal voorzien worden zoals geregeld in 212. (237.6)
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter
Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool zijn:
238.1 Het geven van verantwoordelijke leiding aan de Zondagsschool in
het district door het bevorderen van programma’s voor de groei van
het aantal ingeschrevenen en voor de opkomst, en het coördineren
van alle programma’s betreffende het kinder- en volwassenwerk, het
samenwerken met de NJI in de coördinatie van de Zondagsschool
voor de jeugd.
238.2 Het ex-officio lid zijn van de Districtsvergadering en de Districtsraad
Christelijk Leven en Zondagsschool.
238.3 Het aan de Divisie Christelijk Leven en Zondagsschool van de
Algemene Raad maandelijks doen toekomen van accurate zondagsschoolstatistieken, en het opstellen van een rapport namens de
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Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool voor de acta van
de Districtsvergadering.

De District Nazarener Jeugd Internationaal
239. Het Nazarener jeugdwerk zal op districtsniveau worden georganiseerd onder
toezicht van de NJI, volgens het Handvest van de NJI en onder het gezag van
de districtssuperintendent, de Districtsadviesraad en de Districtsvergadering.
De districts NJI zal bestaan uit de leden en plaatselijke groepen van de NJI
binnen het district.
239.1 De districts NJI zal zich organiseren volgens het Districtsjeugdwerkplan
van de NJI, dat kan worden aangepast naar de behoeften van het
districtswerk, in overeenstemming met het Handvest van de NJI en
het Handboek van de Kerk van de Nazarener.
239.2 De districts NJI zal worden gecoördineerd door een Districtsraad
NJI, die verantwoordelijk is voor het plannen van het werk onder
de jeugd vanaf 12 jaar en ouder, studenten en jongvolwassenen, en
het collectief formuleren van een visie voor het districtsjeugdwerk.
De raad zal verantwoording verschuldigd zijn aan de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad. Al het werk van de NJI-raad
betreffende de zondagsschool is onderworpen aan de goedkeuring
van de voorzitter DRCL en de Districtsraad Christelijk Leven en
Zondagsschool.
239.3 De Districtsraad NJI zal bestaan uit een voorzitter, een vice-voorzitter,
secretaris en penningmeester, jeugd vertegenwoordigers en -leiders
zoals nodig wordt geacht, en de districtssuperintendent. De districts
NJI-functionarissen en-raadsleden worden gekozen door de jaarlijkse
Districtconventie NJI, volgens het Districtsjeugdwerkplan, en zullen
onbetaald hun werk verrichten. Voordrachten zullen worden goedgekeurd door de districtssuperintendent. Als de termen die gebruikt
worden om de functionarissen aan te duiden niet goed communiceren in een bepaalde cultuur, kunnen met goedkeuring van de
Districtsraad NJI betere termen worden gebruikt
239.4 De taken van de NJI-voorzitter zijn het leiden van de Districtsraad NJI
in het helpen ontwikkelen van het jeugdwerk in het district, het voorzitten van de jaarlijkse NJI-conventie, het vertegenwoordigen van het
districtsjeugdwerk en naar voren brengen van de belangen ervan
in toepasselijke districtsraden en -commissies en het aanmoedigen
van de ontwikkeling van het jeugdwerk in de plaatselijke gemeentes
van het district. De districtsvoorzitter NJI zal verslag doen aan de
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districtssuperintendent en de Districtsadviesraad, en jaarlijks aan
de Districtsvergadering. De districtsvoorzitter NJI zal een ex-officio
lid zijn van de Districtsvergadering. (201)

De District Nazarene Missions International
240. De District NMI zal gevormd worden uit de plaatselijke NMI’s binnen de
grenzen van het district. De district NMI zal een hulporganisatie van de
Wereldwijde NMI zijn. (811)
240.1 De District NMI zal bestuurd worden door de statuten van de NMI
zoals goedgekeurd door de Wereldwijde NMI Conventie en de
Commissie Wereldzending van de Algemene Raad. Zij zal onderworpen zijn aan de districtssuperintendent, de Districtsadviesraad en de
Districtsvergadering en de District NMI Raad (811)
240.2 De voorzitter van de District NMI zal zonder bezoldiging dienen en
zal ex-officio lid zijn van de Districtsvergadering. (201)

Betaalde assistenten van het district
241. Wanneer voor een betere doelmatigheid van het bestuur van het district
betaalde assistenten noodzakelijk worden, zullen zulke personen, predikanten of leken, door de districtssuperintendent worden voorgedragen nadat
hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de verantwoordelijke
algemene superintendent. Zij zullen door de Districtsadviesraad worden
gekozen. Het dienstverband van zulke assistenten zal nooit meer dan één
jaar bedragen, maar kan op aanbeveling van de districtssuperintendent
en bij meerderheid van stemmen van de leden van de Districtsadviesraad
verlengd worden. (208.16)
241.1 Het ontslag van zulke assistenten vóór het einde van hun
dienstverband kan alleen geschieden op aanbeveling van de districtssuperintendent en bij meerderheid van stemmen van de leden
van de Districtsadviesraad. (222.13)
241.2 De taken en diensten van zulke districtsassistenten zullen door de
districtssuperintendent worden bepaald en vallen onder zijn toezicht.
241.3 Het dienstverband van de betaalde assistenten zal binnen 30 dagen
nadat een nieuwe districtssuperintendent zijn werk in het district
begonnen is, als beëindigd worden beschouwd, tenzij anders bepaald
door de nationale arbeidswetgeving. (Administratieve assistenten
zoals secretaressen zullen niet onder de bovengenoemde regeling
vallen.) (207.3-207.4)
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241.4 Het dienen als betaalde districtsassistent zal iemand er niet van
weerhouden om in andere gekozen districtsfuncties te dienen zoals
districtssecretaris of districtspenningmeester.

Ontbinding van een district
242. Wanneer het de Raad van Algemene Superintendenten duidelijk is geworden
dat een district als zodanig niet langer in stand behoort te blijven, kan het
op hun aanbeveling ontbonden worden door een tweederdemeerderheid
van de stemmen van de Algemene Raad van de Kerk van de Nazarener en
na een formele afkondiging van dit besluit. (200)
242.1 In het geval dat een district officieel wordt ontbonden, mag geen
enkel bestaand kerkelijk eigendom hoe dan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, maar zal het in handen van de Algemene
Raad overgaan om door de Kerk van de Nazarener in het algemeen
te worden gebruikt, zoals de Algemene Vergadering zal bepalen. De
beheerders die eigendommen beheren, of de rechtspersonen die
in het leven zijn geroepen om eigendommen te beheren namens
het ontbonden district, zullen deze alleen verkopen of hier afstand
van doen in opdracht en op aanwijzing van de benoemde vertegenwoordiger van de Algemene Raad, en zullen de opbrengsten aan die
vertegenwoordiger ter hand stellen. (106.2, 106.5, 222.5)
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De Algemene Vergadering
Functies en organisatie
300. De Algemene Vergadering is de hoogste leerstellige, wetgevende en kiezende
autoriteit van de Kerk van de Nazarener, onderworpen aan de regelingen
van de kerkelijke Grondwet. (31.1-31.9)
300.1 De Algemene Vergadering zal worden voorgezeten door de algemene
superintendenten, gezamenlijk en afzonderlijk. (31.6, 307.3)
300.2 De Algemene Vergadering zal haar andere functionarissen kiezen en
zichzelf organiseren voor het behandelen van haar zaken overeenkomstig haar inzicht en believen. (31.7)
300.3 Parlementaire regels. Behoudens de plaatselijke wetten, de statuten
en de regels van het Handboek, zullen de bijeenkomsten en handelingen van de leden van de Kerk van de Nazarener op plaatselijk,
district en algemeen niveau, en de commissies van de rechtspersoon
geregeld en beheerst worden door de parlementaire procedures van
Robert’s Rules of Order Newly Revised, de laatste uitgave. (40)

Lidmaatschap van de Algemene Vergadering
301. De Algemene Vergadering zal gevormd worden door geestelijken en leken in
gelijke aantallen van elk fase-3-district, waarbij de districtssuperintendent
één van de in functie benoemde en geordineerde afgevaardigde geestelijken
is, en de resterende in functie benoemde en geordineerde geestelijken en
alle leken die daartoe gekozen zijn door de Districtsvergaderingen van de
Kerk van de Nazarener; de algemene superintendenten emeriti en gepensioneerd; de algemene superintendenten; de algemene secretaris; de algemene
penningmeester; de hoofdredacteur van de Holiness Today; de directeuren
van de diverse afdelingen; bureaus en diensten van de Algemene Raad; de
onderwijscommissaris; de regioleiders; de nationale leider van de Kerk van
de Nazarener Canada; de directeur van de Wereldwijde NMI; de voorzitter
van de Wereldwijde NJI; de rectors van de onderwijsinstituten die onder de
Internationale Onderwijsraad ressorteren (in regio’s waar meer dan één
school bestaat, zal één afgevaardigde van deze scholen gekozen worden
door de Regionale Adviesraad); rectors van instellingen die meerdere regio’s
dienen wier directieraad gekozen wordt door afgevaardigden van meerdere
districten; de directeur van het Nazarene Publishing House; de voorzitter
van de Church of the Nazarene Foundation, de coördinator evangelisatiewerk, één carrièrezendeling als afgevaardigde voor elke regio met 50 of
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minder zendelingen en 2 zendelingsafgevaardigden voor elke regio met 51
of meer zendelingen, genomineerd en gekozen vanuit en door de in functie benoemde carrière zendelingen die in deze regio dienen, volgens een
methode die goedgekeurd is door de algemeen secretaris. Als die verkiezing niet plaatsgevonden heeft zullen de zendelingsafgevaardigden gekozen
worden door de Commissie Wereldzending.
301.1 Elk fase-3-district heeft recht op vertegenwoordiging in de Algemene
Vergadering door: één in functie benoemde geordineerde predikant
en één leek voor de eerste 2.000 of minder volwaardige leden, en
één extra geordineerde predikant en één extra leek voor de eerstvolgende 1 tot 3.500 volwaardige leden (2.001 tot 5.500), en voor elke
daaropvolgende 1 tot 3.500 volwaardige leden. De term “in functie
benoemde geordineerde predikant” omvat oudsten en diakenen.
301.2 Elk fase-2-district heeft recht op één leken en één geestelijke afgevaardigde naar de Algemene Vergadering. De in functie benoemde en
geordineerde geestelijke afgevaardigde zal de districtssuperintendent
zijn. Er zal een vervanger voor elke afgevaardigde gekozen worden.
301.3 Een fase-1-district heeft recht op één niet-stemgerechtigde afgevaardigde naar de Algemene Vergadering. De districtssuperintendent zal
die afgevaardigde zijn, mits hij zijn lidmaatschap in het district heeft.
Als de districtssuperintendent geen lid is van het district, zal een
vervanger die wel lid is worden gekozen.
301.4 Het recht van een in functie benoemde afgevaardigde predikant
om het district dat hem gekozen heeft te vertegenwoordigen op
de Algemene Vergadering, zal vervallen in het geval dat hij een
gemeente in een ander district op zich neemt, of indien hij de actieve,
in functie benoemde bediening binnen de Kerk van de Nazarener
verlaat, voorafgaande aan het bijeenkomen van de Algemene
Vergadering. Een predikant die officieel de emeritus status van een
district heeft gekregen is onverkiesbaar als afgevaardigde naar de
Algemene Vergadering.
301.5 Het recht van een afgevaardigde leek om het district dat hem gekozen heeft te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering, zal
vervallen in het geval dat hij lid wordt van een plaatselijke kerk
in een ander district, voorafgaande aan het bijeenkomen van de
Algemene Vergadering.
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Tijd en plaats van bijeenkomst
302. De Algemene Vergadering zal in de maand juni bijeenkomen, om de 4 jaar, op
een tijdstip en plaats zoals zal worden bepaald door de Commissie Algemene
Vergadering, bestaande uit de algemene superintendenten en een gelijk aantal personen, gekozen door de Raad van Algemene Superintendenten. De
algemene superintendenten en de genoemde commissie zullen bevoegd
zijn om in geval van nood, de tijd en de plaats van de bijeenkomst van de
Algemene Vergadering te wijzigen.
302.1 De Algemene Vergadering zal geopend worden op een zondag met
een dag, volledig gevuld met erediensten tot aanbidding en inspiratie.
Er zullen maatregelen getroffen worden voor het ordelijk en zorgvuldig afhandelen van zaken, en voor erediensten aan het eind van
een zitting zoals de vergadering besluit. De Algemene Vergadering zal
de tijd vaststellen waarop haar zitting verdaagd zal worden. (31.4)

Speciale zittingen
303. De Raad van Algemene Superintendenten, of een meerderheid daarvan, zal
door en met de schriftelijke toestemming van twee derde van alle districtssuperintendenten de bevoegdheid hebben een speciale zitting bijeen te roepen
van de Algemene Vergadering als er een noodgeval is. Het tijdstip en de
plaats daarvan moeten worden bepaald door de algemene superintendenten
en een commissie, gekozen door de Raad van Algemene Superintendenten.
303.1 In het geval van een bijzondere zitting van de Algemene Vergadering,
zullen de afgevaardigden en hun vervangers voor de daaraan voorafgaande Algemene Vergadering, of hun rechtmatig gekozen en in
functie gestelde opvolgers, functioneren als afgevaardigden en vervangers voor deze speciale zitting.

De Commissie Organisatie Algemene Vergadering
304. De algemene secretaris, de algemene penningmeester en 3 mensen, die minimaal één jaar voor het bijeenkomen van de Algemene Vergadering benoemd
worden door de Raad van Algemene Superintendenten, zullen de Commissie
Organisatie Algemene Vergadering vormen.
304.1 De Commissie Organisatie Algemene Vergadering zal de bevoegdheid
hebben om alle noodzakelijke details te regelen betreffende kantoorruimten, ruimten voor stands, vertier en maaltijden, en alles wat
verder nodig is om bij te dragen aan het comfort, het gemak en de
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efficiëncy van de Algemene Vergadering en om de daarvoor benodigde contracten aan te gaan.
304.2 De Commissie Organisatie Algemene Vergadering zal met de algemene superintendenten een programma voor de Algemene Vergadering
samenstellen, daarbij ingesloten de lustrums van algemeen belang;
een avondmaalsdienst; en andere erediensten voor de eerste 3 dagen
van de Algemene Vergadering of totdat een commissie voor de eredienst benoemd zal zijn. Dit hele programma is onderworpen aan
de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

De taak van de Algemene Vergadering
305. De taak van de Algemene Vergadering, onderworpen aan artikel 31.9 van
de kerkelijke Grondwet, zal zijn:
305.1 Het ter overweging voor de vergadering verwijzen, via haar
Reference Committee, van alle resoluties, aanbevelingen en in te
voeren wetgeving van commissies en verslagen van speciale commissies en andere documenten naar staande of speciale wetgevende
commissies van de vergadering, of aan regionale afgevaardigdenvergaderingen, voordat ze aan de vergadering worden voorgelegd.
De Referance Committee mag wetgeving die slechts een of meerder specifieke regio’s betreft voorleggen aan de vergadering van de
afgevaardigden van genoemde regio(’s) ter afhandeling. Verandering
die van invloed zijn op het Handboek vereisen actie van de gehele
Algemene Vergadering.
305.2 Het kiezen, met tweederdemeerderheid van haar aanwezige en
stemmende leden, van zoveel algemene superintendenten als zij
nodig acht, die in functie zullen zijn tot 30 dagen volgende op de
laatste verdaging van de volgende Algemene Vergadering, en totdat
hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn; vooropgesteld dat
de eerste stemming een “ja” of “nee” stemming is voor de dan in
functie zijnde algemene superintendenten, en eventuele vacatures
die na de eerste stemming openblijven gevuld zullen worden door
de daaruit voortvloeiende stemmingen totdat de verkiezingen voltooid zijn. In het geval dat iemand die onverkiesbaar is onder deze
regeling in de eerste stemronde stemmen krijgt, zal de naam van
die persoon worden afgevoerd van stembiljetten en zal het verslag
van de eerste stemronde de volgende vermelding bevatten: “Eén
of meer namen zijn verwijderd vanwege onverkiesbaarheid voor
de functie. Geen enkele oudste zal verkiesbaar zijn voor de functie
148

van algemene superintendent, als hij te eniger tijd zijn geloofsbrieven om disciplinaire redenen teruggegeven heeft. Er zal niemand
tot algemene superintendent gekozen worden die de leeftijd van 35
jaar niet bereikt heeft of die de leeftijd van 68 jaar bereikt heeft.
(31.5, 306, 900.1)
305.3 Om een algemene superintendent de status van emeritus te verlenen
als zij dat raadzaam acht, mits hij fysiek ongeschikt geworden is of
zijn 65e verjaardag gevierd heeft. De emeritus status wordt verleend
voor het leven. (314.1)
305.4 Om een algemene superintendent die 68 jaar geworden is, of die,
naar het oordeel van de Algemene Vergadering, ongeschikt is geworden door fysiek onvermogen of door zijn ouderdom, of door enig
andere situatie die hem ongeschikt maakt om op adequate wijze
zorg te dragen voor het werk van een algemene superintendent, de
gepensioneerde status te verlenen, mits hij de functie van algemene
superintendent een redelijk aantal jaren vervuld heeft. De Algemene
Vergadering mag een algemene superintendent die 65 jaar geworden
is en daarom vraagt de gepensioneerde status verlenen.

305.5
305.6

305.7

305.8

Zou een algemene superintendent die 65 jaar geworden is met emeritaat willen gaan tussen de Algemene Vergaderingen in, dan kan
zijn verzoek ingewilligd worden door de Algemene Raad tijdens
een normale zitting, op voordracht van de Raad van Algemene
Superintendenten. (314.1)
Om een passend pensioen vast te stellen voor elke gepensioneerde
algemene superintendent, overeenkomstig artikel 314.2.
Om een Algemene Raad te kiezen, zoals voorzien in 332.1-333.4,
om te functioneren tot aan de laatste verdaging van eerstvolgende
Algemene Vergadering, en totdat hun opvolgers gekozen en in functie
gesteld zijn. (331, 901.1)
Om een Algemeen Hof van Beroep te kiezen, bestaande uit 5 in functie benoemde geordineerde predikanten, om te functioneren tot aan
de laatste verdaging van eerstvolgende Algemene Vergadering, en
totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. (31.8, 510,
901.2)
Om raden van bestuur te kiezen voor onderwijsinstituten die multiregionale gebieden dienen, om te functioneren totdat hun opvolgers
gekozen en in functie gesteld zijn, en in overeenstemming met de
volgende bepalingen:
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Kerk van de Nazarener en de heilige zaak van Christus, onderworpen
aan de kerkelijke Grondwet. (31.9)

De algemene superintendenten
306. De algemene superintendenten, gekozen door de Algemene Vergadering,
zullen functioneren tot 30 dagen na de laatste verdaging van eerstvolgende
Algemene Vergadering, en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld
zijn. (305.2)
306.1 Een algemene superintendent zal geen andere algemene functie
bekleden in de kerk gedurende zijn functioneren als algemene superintendent. (307.11)
306.2 De algemene superintendenten zullen ex-officio leden van de
Algemene Vergadering zijn. (301)
307. De taken van de algemene superintendenten zijn:
307.1 Het duidelijk formuleren van de visie van de Kerk van de Nazarener.
307.2 Het houden van algeheel toezicht op de Kerk van de Nazarener,
onderworpen aan de kerkorde zoals aangenomen door de Algemene
Vergadering.
307.3 De Algemene Vergadering en de Algemene Raad van de Kerk van de
Nazarener gezamenlijk en afzonderlijk voor te zitten. (300.1, 335.3)
307.4 Om samen met de aanwezige geordineerde predikanten hen te ordineren, die op juiste wijze tot oudste of diaken gekozen zijn, of om
anderen te benoemen dat te doen. (435.5-335.6)
307.5 Om elke Districtsvergadering van een fase 3 district voor te zitten, of,
wanneer hij verhinderd is, een passende regeling voor het voorzitterschap treffen. (202, 211)
307.6 De algemene superintendent die de Districtsvergadering voorzit,
de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad zullen, met
goedkeuring van de afgevaardigden van de plaatselijke kerken,
predikanten benoemen voor plaatselijke kerken die niet op de gebruikelijke wijze een predikant beroepen hebben. (214.1)
307.7 De algemene superintendenten mogen, gezamenlijk en afzonderlijk, districtssuperintendenten benoemen voor districten waar zich
tussen de Districtsvergaderingen door vacatures voordoen, na een
commissie bestaande uit de Districtsadviesraad, de voorzitter van
de Districtsraad Christelijk Leven en Zondagsschool, de voorzitters
van de District NMI en NJI, de districtssecretaris en de districtspenningmeester geconsulteerd te hebben. In aanvulling op artikel 206:
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307.8

307.9

307.10

307.11
307.12

307.13

307.14

alle gekwalificeerde oudsten zijn mogelijke kandidaten, inclusief die
van het district zelf. (207)
In het geval dat een zittende districtssuperintendent tijdelijk niet in
staat is om zijn taak te vervullen, kan de verantwoordelijke algemene
superintendent in overleg met de Districtsadviesraad een geschikte
oudste benoemen als tijdelijk districtssuperintendent benoemen. De
vraag in hoeverre een districtssuperintendent zijn taak kan vervullen
is ter beoordeling aan de verantwoordelijke algemene superintendent en de Districtsadviesraad. (207.2)
De verantwoordelijke algemene superintendent mag aan de Raad
van Algemene Superintendenten aanbevelen een fase-3-district in
crisis te verklaren (200.2, 322)
De verantwoordelijke algemene superintendent mag de jaarlijkse, of
een bijzondere, vergadering van een plaatselijke kerk voorzitten, of
iemand benoemen om hem te vertegenwoordigen. (113.5)
De algemene superintendenten mogen geen lid zijn van welke algemene raad van de Kerk van de Nazarener dan ook. (306.1)
Alle officiële handelingen van algemene superintendenten zullen
onderworpen zijn aan beoordeling en herziening door de Algemene
Vergadering.
Elke officiële handeling van een algemene superintendent kan vernietigd worden door een unanieme stemming van de overige leden
van de Raad van Algemene Superintendenten.
De functie van een algemene superintendent kan verklaard worden
vacant te zijn door de unanieme stem van de overige leden van
de Raad van Algemene Superintendenten, ondersteund door een
meerderheidsstem van alle districtssuperintendenten van fase-3- en
fase-2-districten.
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Algemene superintendenten, emeriti en gepensioneerden
314. Alle emeriti en gepensioneerde algemene superintendenten zullen ex-officio
leden van de Algemene Vergadering zijn. (301)
314.1 Een algemene superintendent die de gepensioneerde of emeritus status gekregen heeft zal geen lid van de Raad van Algemene
Superintendenten meer zijn en zal ontheven worden van alle officiële verantwoordelijkheden. Wanneer echter een actieve algemene
superintendent door ziekte, ziekenhuisopname of een andere onvermijdelijke noodsituatie niet in staat is een taak uit te voeren, heeft de
Raad van Algemene Superintendenten de bevoegdheid om tijdelijk
een gepensioneerde algemene superintendent in functie te roepen.
(305.3-5.305, 900.1)
314.2 Het emeritaat van de algemene superintendent zal onder de
Pensioenregeling Algemene Kerk vallen, een goedgekeurde kerkelijke regeling. (305.5)

De Raad van Algemene Superintendenten
315. De algemene superintendenten zullen zich organiseren als een raad en aan
de leden ervan de specifieke taken verdelen waarin zij speciale verantwoordelijkheden hebben.
316. Vacature. Als er zich een vacature voordoet in de Raad van Algemene
Superintendenten, wegens overlijden of anderszins, tussen de zittingen van
de Algemene Vergadering in, zal er over de vraag of de vacature gevuld zal
worden door een verkiezing besloten worden door de Raad van Algemene
Superintendenten. Na ontvangst van de beslissing van de raad zal de algemene secretaris onmiddellijk alle leden van de Algemene Raad op de hoogte
stellen. Als er besloten is tot een stemming, zullen de leden van de Algemene
Raad met tweederdemeerderheid van alle stemgerechtigde leden een oudste
van de Kerk van de Nazarener kiezen om de vacature te vervullen en om
de taken van de algemene superintendent te vervullen tot aan de laatste
verdaging van de eerstvolgende Algemene Vergadering. (31.5, 305.2)
316.1 De algemene secretaris zal de uitslag van de stemming bekend
maken aan de Raad van Algemene Superintendenten, die daarvan
kennis zal geven aan de Kerk van de Nazarener.
317. De taken van de Raad van Algemene Superintendenten zullen zijn:
317.1 Om te zorgen voor toezicht op de Kerk van de Nazarener over
de gehele wereld. De Raad van Algemene Superintendenten zal
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317.2

317.3

317.4

317.5

317.6

317.7

317.8

317.9

317.10

passende aandacht geven aan leiderschap, leiding, motivering en
toegankelijkheid voor alle fase-3-districten
Om, na consultatie van de directeur van de Afdeling Wereldzending
en de respectievelijke nationale en/of regionale leiders, veranderingen aan te bevelen in de verdeling van de geografische gebieden,
onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Algemene
Superintendenten en de Algemene Raad.
Om toezicht te houden op alle algemene raden en de commissies
van de Algemene Raad. Het beleid en de plannen die door de raad
of de commissie aangenomen worden vereisen de goedkeuring van
de Raad van Algemene Superintendenten. De Raad van Algemene
Superintendenten heeft het voorrecht om aan de Algemene Raad
en haar commissies die aanbevelingen te doen die zij nodig acht.
Zij zullen goed- of afkeuring verlenen aan alle nominaties van de
Commissie Wereldzending aan de Algemene Raad van de Kerk van
de Nazarener voor het benoemen van zendelingen.
Om te dienen als nominatiecommissie, in samenwerking met het
dagelijks bestuur van de Algemene Raad, om één of meer namen
voor te leggen aan de Algemene Raad ter verkiezing van een algemene secretaris en een algemene penningmeester.
Om met tweederdemeerderheid de functie van algemene secretaris,
algemene penningmeester, directeur van het Nazarene Publi-shing
House of directeur van een afdeling vacant te verklaren.
Om vacatures te vervullen die zich in de periode tussen de zittingen
van de Algemene Vergadering in voor kunnen doen in het lidmaatschap van het Algemene Hof van Beroep, om de voorzitter en de
secretaris van het hof te kiezen. (305.7, 511, 901.2)
Om vacatures te vervullen die zich voor kunnen doen in een speciale commissie of comité, in de periode tussen de zittingen van de
Algemene Vergadering of de Algemene Raad in.
Om de benoemingen en verkiezingen door de Algemene Raad van
de Kerk van de Nazarener, ter vervulling van vacatures onder haar
leden, goed te keuren.
Om vacatures te vervullen in de raad van bestuur van het Nazarene
Publishing House, op voordracht van de overgebleven leden ervan.
(338)
Om algemene superintendenten te benoemen om te dienen als
adviseurs van alle instellingen van hoger onderwijs, aangesloten bij met de Internationale Onderwijsraad, en om te dienen als

153

verantwoordelijke algemene superintendenten voor alle divisies van
de Algemene Raad. (901.5)
317.11 Om in samenwerking met Clergy Development te zorgen voor kerkelijke studies voor plaatselijke- en districtskandidaten voor ordinatie,
en hen die dienen in een geestelijke rol, als leek of bevoegd. (426-427)
317.12 De Raad van Algemene Superintendenten is, samen met de Algemene
Raad, bevoegd en gemachtigd om het Wereldevangelisatiefonds te
verdelen over de diverse districten, om de levensader van onze
wereldwijde zendingsbelangen te plannen, bewaren en promoten.
(38.5, 130, 335.8)
317.13 Om zoals vereist schriftelijke goedkeuring te geven aan het teruggeven van geloofsbrieven aan een voormalig oudste. (436.7, 437.2)
318. De Raad van Algemene Superintendenten is de autoriteit die de kerkorde
en de leer van de Kerk van de Nazarener interpreteert, en de betekenis en
reikwijdte van alle bepalingen van het Handboek, onderworpen aan een
beroep bij de Algemene Vergadering.
319. De Raad van Algemene Superintendenten zal plannen voor een districtscentrum beoordelen en er een oordeel over uitspreken, en deze plannen zullen
niet uitgevoerd worden voordat ze schriftelijk door de Raad van Algemene
Superintendenten goedgekeurd zijn. (222.9)
320. De Raad van Algemene Superintendenten heeft de bevoegdheid naar eigen
goeddunken gescheiden personen te ordineren tot het ambt van oudste of
diaken in de Kerk van de Nazarener. (35.1-35.3, 430.3, 431.3)
321. De Raad van Algemene Superintendenten mag de functie van districtssuperintendent van een fase 2 of fase 1 district vacant verklaren op aanbeveling
van de verantwoordelijke algemene superintendent en mag de functie van
districtssuperintendent van een fase 3 district vacant verklaren op basis
van een tweederdemeerderheid van de Districtsadviesraad, de voorzitters
van de districtsraden Christelijk Leven en Zondagsschool, NJI en NMI, de
districtssecretaris en de districtspenningmeester. (207.2)
322. De Raad van Algemene Superintendenten kan goedkeuren dat een fase 3
district in crisis wordt verklaard (200.2, 307.9)
323. Volgend op elke Algemene Vergadering, zal het gereviseerde Handboek
van de Kerk van de Nazarener effectief worden in alle talen wanneer de
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Raad van Algemene Superintendenten de officiële datum voor publicatie
communiceert via de Holiness Today en het Nazarene Communication
Network News.
324. De Raad van Algemene Superintendenten zal de bevoegdheid hebben alles
te doen ten dienste van de Kerk van de Nazarener waarin niet op andere
wijze is voorzien, overeenkomstig haar wijsheid, in harmonie met de algemene regels in de kerk, en onderworpen aan de kerkelijke grondwet.

De algemene secretaris
325. De algemene secretaris, gekozen door de Algemene Raad zoals bepaald door
het Huishoudelijk Reglement van de Algemene Raad, zal functioneren tot
aan de laatste verdaging van de eerstvolgende Algemene Vergadering en
totdat zijn opvolger gekozen en in functie gesteld is, of totdat hij ontslagen
wordt volgens 317.5 of het Huishoudelijk Reglement van de Algemene Raad.
(900.2)
325.1 De algemene secretaris is ex-officio lid van de Algemene Vergadering.
(301)
325.2 Als er zich tussen de zittingen van de Algemene Raad in een vacature
voordoet in de functie van algemene secretaris om welke reden dan
ook, zal die vacature vervuld worden door de Algemene Raad, na
nominatie zoals voorzien in 317.4. (335.22)
325.3 De algemene secretaris is verantwoording verschuldigd aan de Raad
van Algemene Superintendenten en de Algemene Raad.
326. De taken van de algemene secretaris zijn:
326.1 Het correct registreren en bewaren van het verslag van de handelingen van de Algemene Vergadering.
326.2 Het correct registreren en bewaren van alle algemene statistieken
van de Kerk van de Nazarener.
326.3 Het bewaren van alle documenten die aan de Algemene Vergadering
behoren, en deze direct aan zijn opvolger te overhandigen.
326.4 Het zorgvuldig en in permanente vorm bewaren van alle besluiten
van het Algemene Hof van Beroep. (513)
326.5 Het archiveren en bewaren van alle gearchiveerde, ingetrokken en
teruggezonden geloofsbrieven van geordineerde predikanten en
ze enkel af te geven naar aanleiding van een correct besluit door
de Districtsvergadering van het district van waaruit ze ontvangen
waren. (436-436.1, 436.6)
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326.6 Het controleren van de districtsstatistieken voor hun publicatie.
(217.3)
326.7 Het bijhouden in een permanente database van alle personen die
een districtsbevoegdheid hebben ontvangen.
326.8 Het beschikbaar stellen van de notulen van de Algemene Vergadering
aan de afgevaardigden van een specifieke Vergadering die daarom
vragen via hun district, of in gebieden onder Wereldzending, hun
regionaal kantoor. Dit kan ook in digitaal formaat gebeuren.
326.9 Het beschikbaar stellen ter download vanaf http://www.nazarene.org
van de volledige tekst van de laatste versie van het Handboek, in
een formaat dat door breedst mogelijke variëteiten van PC’s, PDA’s
etc kan worden gebruikt.
326.10 Getrouw alles te doen wat verder noodzakelijk mag zijn voor het
vervullen van zijn functie.
327. De algemene secretaris zal beheerder zijn van de juridische documenten die
aan de algemene kerk toebehoren, en die bewaring houden.
327.1 De algemene secretaris is bevoegd om verkrijgbaar historisch
materiaal in verband met de opkomst en de ontwikkeling van onze
denominatie te verzamelen, en is beheerder van al dit soort materiaal.
327.2 De algemene secretaris zal een register aanleggen van Historische
Plaatsen conform artikel 902.9.
328. De algemene secretaris zal samen met de algemene superintendenten, voorafgaande aan de opening van de Algemene Vergadering, alle noodzakelijke
formulieren gereedmaken, daarbij ingesloten Rules of Order, het Verkorte
Handboek voor herziening, en andere zaken die noodzakelijk zijn voor het
bespoedigen van het werk van de Algemene Vergadering. De kosten hiervan
zullen worden gedekt uit het fonds voor de Algemene Vergadering.
328.1 De algemene secretaris mag zoveel assistenten voor zijn werk hebben als de Algemene Vergadering zal kiezen, of, in de tijd tussen de
zittingen van de Algemene Vergadering in, als de Raad van Algemene
Superintendenten wil benoemen.

De algemene penningmeester
329. De algemene penningmeester, gekozen door de Algemene Raad zoals
bepaald door het Huishoudelijk Reglement van de Algemene Raad, zal
functioneren tot aan de laatste verdaging van de eerstvolgende Algemene
Vergadering en totdat zijn opvolger gekozen en in functie gesteld is, of totdat
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hij ontslagen wordt volgens 317.5 of het Huishoudelijk Reglement van de
Algemene Raad. (900.3)
329.1 De algemene penningmeester is ex-officio lid van de Algemene
Vergadering. (301)
329.2 De algemene penningmeester zal verantwoording verschuldigd
zijn aan de algemene superintendent, verantwoordelijk voor het
bureau Financiën van het hoofdkantoor, de Raad van Algemene
Superintendenten en de Algemene Raad.
330. De taken van de algemene penningmeester zijn:
330.1 Om alle gelden van algemeen belang van de Kerk van de Nazarener
te beheren.
330.2 Om alle gelden te ontvangen en in opdracht uit te geven van de
Commissies USA/Canada Zending/Evangelisatie, Financiën, Christelijk
Leven en Zondagsschool, NJI, Wereldzending, en andere gelden die
feitelijk aan de Algemene Raad of een van haar afdelingen toebehoren; de gelden van de algemene superintendenten, van het algemeen
contingent, van de Algemene Vergadering; van andere algemene
liefdadigheidsfondsen; de gelden van de Wereldwijde Nazarener
Jeugd Internationaal; en de gelden van de Wereldwijde NMI. (331.3)
330.3 Om ter wille van een getrouwe uitvoering van zijn taken een bedrag
dat goed en voldoende is als borg te deponeren bij een betrouwbare
maatschappij, zoals de Algemene Raad dat kan bepalen.
330.4 Om dusdanige verslagen aan de raden en afdelingen, wier gelden hij
beheert, aan te bieden, als zij mogen verlangen.
330.5 Om de Algemene Raad een jaarlijks verslag aan te bieden van alle
financiën van de Kerk van de Nazarener, inclusief de investeringen.
(334.13)
330.6 Om de beleggingen in gebouwen te verzekeren met toereikende polissen en ervoor te waken dat deze niet vervallen.
330.7 Om ervoor te zorgen dat er maandelijks verslagen ontvangen worden
van de inkomsten en uitgaven van alle scholen, weeshuizen, opvangtehuizen en andere instellingen van de Kerk van de Nazarener.

De Algemene Raad
331. De Algemene Raad van de Kerk van de Nazarener, een religieuze en liefdadige rechtspersoon onder de wetten van de staat Missouri, gevestigd te Kansas
City, Missouri., U.S.A., zal bestaan uit leden die allen via schriftelijke stemming door de Algemene Vergadering gekozen zijn uit hen die genomineerd
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zijn zoals geregeld in 331.1-332.4. Om gekozen te kunnen worden als lid
van de Algemene Raad als afgevaardigde van een kerkelijke regio, moet
men woonachtig zijn in die regio en lid van een plaatselijke gemeente in
die regio. (305.6, 334)
331.1 Niemand zal verkiesbaar zijn als lid van de Algemene Raad of daar
lid van blijven die in dienst is bij de Algemene Raad, of in dienst
is bij een organisatie, inclusief een onderwijsinstelling, die door de
Algemene Raad bestuurd wordt. Individuen die uit districten of andere organisaties die exploitatiebijdragen ontvangen van de algemene
kerk zijn evenmin verkiesbaar.
331.2 De algemene secretaris zal ex-officio secretaris van de Algemene
Raad zijn.
331.3 De algemene penningmeester van de Kerk van de Nazarener zal
ex-officio penningmeester van de Algemene Raad zijn, en ook van
haar afdelingen. (330.2)
332. Nominaties voor de Algemene Raad zullen opgesteld worden zoals hierna
bepaald:
332.1 Nadat de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering gekozen
zijn, zal elke afvaardiging van een fase-3-district bijeenkomen
om kandidaten uit te kiezen om genomineerd te worden voor de
Algemene Raad, en wel op de volgende wijze. Elk fase-3-district mag
de namen van 2 in functie benoemde geordineerde predikanten en
2 leken noemen. De multiculturele samenstelling van het nominerende district zou in het selecteren van namen in overweging moeten
worden genomen. In regio’s die een Regionale Adviesraad hebben,
zullen de namen van deze kandidaten eerst naar de nationale raad
en dan naar de Regionale Adviesraad worden gezonden, die het
aantal namen tot drie voor elke positie waar de kiesvergadering
voor moet stemmen zal beperken, waarna de namen onmiddellijk
naar het kantoor van de algemene secretaris gestuurd worden, om
daar op de stembriefjes voor de afgevaardigden naar de Algemene
Vergadering van elke regio geplaatst te worden. (203.23)
332.2 Vanuit deze kandidatenlijst zullen de afgevaardigden van elke regio
als volgt een nominatie naar de Algemene Vergadering opstellen:
Elke regio met 100.000 of minder leden zal één in functie benoemde
geordineerde predikant en één leek nomineren; elke regio met tussen
de 100.000 en 200.000 leden zal 2 in functie benoemde geordineerde
predikanten, te weten een districtssuperintendent en een predikant
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of evangelist, en 2 leken nomineren; en één extra leek en één extra
in functie benoemde geordineerde predikant voor regio’s, groter dan
200.000 leden, onder de volgende bepalingen:
1. In die regio’s die meer dan 200.000 leden hebben, zal één in
functie benoemde geordineerde predikant een predikant of een
evangelist zijn, de andere een districtssuperintendent, en de
laatste mag er een zijn uit beide categorieën.
2. Geen enkel district heeft recht op meer dan 2 leden in de
Algemene Raad, en geen enkele regio heeft recht op meer dan 6
leden (met uitzondering van de vertegenwoordigers van instellingen en de NMI en NJI). Als meer dan 2 kandidaten van een
district meer stemmen krijgen dan kandidaten van andere districten uit de regio, dan zullen diegenen uit een ander district
die de hoogste stemmen daarna hebben gekozen worden als
kandidaten voor de regio. (305.6, 901.1)
3. In elke regio zullen de leek/leken, de predikant of evangelist, en/
of de districtssuperintendent die de meeste stemmen krijgen
in hun respectievelijke categorieën met een meerderheid van
stemmen genomineerd worden voor de Algemene Vergadering.
In het geval van de grotere regio’s waar er 6 leden gekozen
moeten worden, zullen de leek en de in functie benoemde
geordineerde predikant die daarna de meeste stemmen kregen
genomineerd worden. (902.8)
4. Als een Regionale Adviesraad vaststelt dat waarschijnlijk een
meerderheid van de gekozen afgevaardigden niet in staat zal
zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, kan de regionale
stemming via de post of elektronisch plaats vinden binnen
een periode van 6 maanden voorafgaande aan de start van de
Algemene Vergadering. De specifieke procedure waardoor deze
nominatie van de leden voor de Algemene Raad per post of
in elektronische vorm plaats zal vinden zal door de Regionale
Adviesraad worden opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd
aan de algemene secretaris, voordat de stemming wordt
uitgevoerd.
332.3 De Internationale Onderwijsraad (IOR) zal aan de Algemene
Vergadering 4 personen van de onderwijsinstellingen nomineren, 2
in functie benoemde geordineerde predikanten en 2 leken. (331.1)
332.4 De Wereldwijde Raad van de Nazarener Jeugd Internationaal zal aan
de Algemene Vergadering de nieuwgekozen wereldwijde NJI voorzitter voordragen. In het geval dat de nieuw gekozen wereldwijde
159

NJI voorzitter wegens verzachtende omstandigheden de Algemene
Raad niet kan dienen, zal de Wereldwijde NJI Raad een lid van de
Wereldwijde NJI Raad voordragen. (342.4)
332.5 De Wereldwijde Raad van de NMI zal aan de Algemene Vergadering
2 leden van hun Wereldwijde Raad voordragen. (343.3)
333. Verkiezingen voor de Algemene Raad zullen plaatsvinden zoals hierna
bepaald:
333.1 Elke kandidaat, genomineerd door de respectievelijke regio’s, zal
gekozen worden door de Algemene Vergadering door een meerderheid van de schriftelijke stemmen. (902.8)
333.2 Van de genomineerden vanuit de Internationale Onderwijsraad zal
de Algemene Vergadering er 2 kiezen, waarvan er één een geordineerde predikant zal zijn, en de ander een leek.
333.3 De genomineerde vanuit de Algemene Raad van de Nazarener
Jeugd Internationaal zal door de Algemene Vergadering middels
een ja/nee stemming worden gekozen. (342.4, 901.3)
333.4 Van de genomineerden vanuit de Wereldwijde Raad van de NMI zal
de Algemene Vergadering er één kiezen. (343.3, 901.4)
334. De leden van de Algemene Raad zullen functioneren tot aan de laatste verdaging van de eerstvolgende Algemene Vergadering en totdat hun opvolgers
gekozen en in functie gesteld zijn. In het geval dat een lid van de Algemene
Raad verhuist naar een andere regio dan hij vertegenwoordigt, of daar lid
wordt van een kerk, of als een predikant benoemd wordt in een ander soort
geestelijke bediening dan degene waarvoor hij gekozen is, vóór de tweede
reguliere bijeenkomst van het vierjarige zittingsperiode, zal zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigd zijn. De aldus ontstane vacature zal direct
vervuld worden. (331)
334.1 Vacatures die zich voordoen in het lidmaatschap van de Algemene
Raad, en eveneens in de commissies daarvan, zullen vervuld worden
op voordracht van de Raad van Algemene Superintendenten, die aan
de algemene secretaris zo snel als mogelijk de namen van 2 verkiesbare personen zal doorgeven. Van deze 2 zullen de Adviesraden van
de betreffende regio’s er één kiezen door middel van een meerderheid van stemmen , waarbij elke fase-2- en fase-3-Districtsadviesraad
recht heeft op één stem. De genomineerden namens onderwijsinstellingen zullen aan de Algemene Raad voorgelegd worden om
bij meerderheid van stemmen er één te kiezen. De genomineerden
namens de NJI zullen voorgelegd worden aan de Wereldwijde NJI
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Raad om bij meerderheid van stemmen er één te kiezen. De genomineerden namens de NMI zullen door het dagelijks bestuur van de
Wereldwijde NMI Raad, in overleg met de verantwoordelijke algemene superintendent en met de goedkeuring van de Raad van Algemene
Superintendenten, aan de Wereldwijde NMI Raad worden voorgelegd
om bij meerderheid van stemmen er één te kiezen.

Taken Van De Algemene Raad
335. De Algemene Raad verwacht van alle nationale, regionale, districts en plaatselijke raden dat zij de missie van de Kerk van de Nazarener vervullen, welke
is het propageren van christelijke heiligheid in de wesleyaanse traditie, en
zal hen aanmoedigen en de voortgang van de wereldwijde kerk in elk land
en/of regio vergemakkelijken. De Algemene Raad zal werken in het belang
van de financiële en materiële zaken van alle commissies van de Kerk van
de Nazarener, onderworpen aan de eventuele instructies van de Algemene
Vergadering. Zij zal de plannen en activiteiten van de diverse afdelingen
zodanig coördineren, correleren en unificeren dat er eenheid in het beleid
zal zijn door en in alle activiteiten van de Kerk van de Nazarener. Zij zal
de bevoegdheid hebben richtlijnen te verstrekken voor de controle van de
rekeningen van alle commissies en instituten die gerelateerd zijn aan of
verbonden met de Kerk van de Nazarener, met als doel te zorgen voor een
uniforme en volledige methode van verslaglegging, die zo efficiënt mogelijk
is. Zij zal tevens een adviserend lichaam zijn voor de zakelijke en bestuurlijke aangelegenheden van de diverse commissies van de Algemene Raad
en van alle organisaties en instituten die een deel zijn van, of gerelateerd
aan, of verbonden met deze denominatie. Deze commissies, organisaties en
instituten zullen de adviezen en aanbevelingen van de Algemene Raad in
ernstige overweging nemen.
335.1 De Algemene Raad zal de bevoegdheid hebben om te kopen, te bezitten, te beheren, met hypotheek te belasten, te verkopen, over te
dragen en te schenken, of op andere wijze zowel zakelijk als persoonlijk eigendom te verkrijgen, te bezwaren, en van de hand doen,
namelijk eigendom, dat verkocht, gelegateerd, vermaakt, geschonken of op andere wijze met legale doelstelling aan haar beheer
overgedragen is, en dit beheer uit te voeren; en om geld al dan niet
op borg te lenen voor het uitvoeren van haar wettige doeleinden.
335.2 De Algemene Raad zal een vacature in de Raad van Algemene
Superintendenten vervullen volgens artikel 316 en 305.2.
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335.3 De Algemene Raad zal voorafgaande aan of onmiddellijk volgende
op de laatste verdaging van de Algemene Vergadering bijeenkomen
en zichzelf organiseren door functionarissen en commissies te kiezen, en leden van de commissies zoals vereist door haar statuten en
reglementen, om te dienen voor de 4 jaar en totdat hun opvolgers
gekozen en in functie gesteld zijn. De algemene superintendenten zullen gezamenlijk en afzonderlijk de bijeenkomsten van de Algemene
Raad voorzitten.
335.4 Bijeenkomsten. De Algemene Raad zal minstens driemaal gedurende de vierjarige zittingsperiode bijeenkomen, op een tijdstip
dat bepaald wordt door de reglementen van de genoemde raad, in
Kansas City, Missouri; U.S.A., het tijdstip, de datum en de plaats van
de jaarlijkse bijeenkomst mogen echter door een op een normale
of speciale bijeenkomst unaniem aangenomen resolutie veranderd
worden om zo goed als mogelijk de belangen van de Algemene Raad
en haar commissies te dienen.
335.5 Speciale bijeenkomsten van de Algemene Raad kunnen door de
voorzitter of de secretaris bijeengeroepen worden.
335.6 De Commissie Financiën. De Commissie Financiën, gekozen door
de Algemene Raad, zal de beleggingen van de haar toevertrouwde
gelden beheren. De Algemene Raad zal alle budgetaanvragen die
ze ontvangt van de diverse commissies en bureaus het Algemene
Hoofdkwartier voor het komende jaar eerst verwijzen naar deze
commissie, waarop ze van deze commissie een verslag met aanbevelingen betreffende elke aanvraag zal ontvangen. Deze commissie zal
tevens elke andere taak die haar door de Algemene Raad toebedeeld
wordt uitvoeren. Zij zal correcte notulen van al haar bijeenkomsten
bijhouden en aan de Algemene Raad voorleggen voor goedkeuring.
335.7 Wereldevangelisatiefonds. Het Wereldevangelisatiefonds bestaat
uit het totaal van alle budgetten van de afdelingen en de andere
gelden die bijeengebracht worden door de hele denominatie ter
ondersteuning, handhaving en stimulering van haar algemene
activiteiten.
Middels de aangevraagde budgetten door de diverse afdelingen van
de kerk en de gegevens, aangeleverd door de algemene penningmeester, zal de Algemene Raad het bedrag bepalen dat elke afdeling
en elk fonds ontvangt van het Wereldevangelisatiefonds. Wanneer
over deze verdeling naar de afdelingen overeenstemming is bereikt,
zal ze ter overweging aan de Raad van Algemene Superintendenten
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335.8

335.9

335.10

335.11

335.12

335.13

335.14

voorgelegd worden, die suggesties of wijzigingen kan voorstellen,
voordat ze definitief door de Algemene Raad wordt aangenomen.
Zodra het totale bedrag van het Wereldevangelisatiefonds voor het
komende fiscale jaar is vastgesteld door de Algemene Raad, zijn
de Algemene Raad en de Raad van Algemene Superintendenten
gemachtigd het Wereldevangelisatiefonds te verdelen over de diverse
districten op basis van rechtvaardigheid, zowel tegenover het district
als de betreffende algemene belangen. (130, 317.12)
De Algemene Raad is gemachtigd om een budget dat door een afdeling
of fonds aangevraagd is te verhogen of te verminderen. Financiële
kwesties die door de Algemene Vergadering aangenomen zijn, zullen verwezen worden naar de Algemene Raad, die gemachtigd zal
zijn om de jaarlijkse toewijzing aan een instituut of afdeling van de
kerk aan te passen aan de bestaande economische situatie, in overeenstemming met de totale financiële situatie van de algemene Kerk.
De Algemene Raad dient goedkeuring te verlenen aan de toewijzing
van het Wereldevangelisatiefonds aan het Nazarener Theologisch
Seminarie en het Nazarener Bijbelcollege, zoals het haar goed acht
in lijn met de verkrijgbaarheid van fondsen.
De Algemene Raad zal jaarlijks in de periode tussen de Algemene
Vergaderingen de salarissen en de daaraan verbonden vergoedingen
van de algemene superintendenten bezien en zo nodig aanpassen.
Rapporten. De Algemene Raad zal op haar reguliere bijeenkomst
een gedetailleerd rapport ontvangen van de activiteiten van de afdelingen in het afgelopen jaar, inclusief een financieel rapport. Elke
afdeling zal eveneens een begroting met daarin de gewenste uitgaven
voor het komende jaar voorleggen.
De algemene penningmeester zal jaarlijks aan de Algemene Raad
een gedetailleerd rapport voorleggen van de ontvangsten en uitgaven van alle fondsen die hem gedurende het afgelopen jaar zijn
toevertrouwd, inclusief beleggingsfondsen en investeringen, samen
met een gedetailleerd verslag van de gewenste uitgaven voor het
komende jaar van de fondsen buiten de budgetten van de afdelingen
van de Algemene Raad. De algemene penningmeester zal verantwoordelijk zijn aan de Algemene Raad voor een getrouwe uitvoering
van zijn officiële taken. (330.5)
De Algemene Raad zal voorafgaande aan of onmiddellijk volgende
op de laatste verdaging van de Algemene Vergadering bijeenkomen
en zal een algemene secretaris en een algemene penningmeester
kiezen, zoals bepaald in de Reglementen van de Algemene Raad,
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335.16

335.17

335.18

335.19

335.20
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die hun functie zullen vervullen tot aan de laatste verdaging van
de eerstvolgende Algemene Vergadering en totdat hun opvolgers
gekozen en in functie gesteld zijn.
De leden van Algemene Raad die de U.S. regio’s vertegenwoordigen
zullen een Raad Pensioenen en Uitkeringen USA kiezen, bestaande
uit één lid als vertegenwoordiger van elke U.S. regio, en één algemeen lid. Voordrachten zullen worden voorgelegd door de Raad van
Algemene Superintendenten zoals geregeld in het Reglement van de
Raad Pensioenen en Uitkeringen USA. (337)
De Algemene Raad zal na elke Algemene Vergadering een Raad van
het Nazarene Publishing House kiezen, die hun functie zullen vervullen tot aan de laatste verdaging van de eerstvolgende Algemene
Vergadering en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld
zijn. (338)
De Algemene Raad zal een directeur voor het Nazarene Publishing
House kiezen zoals beschreven in 335.20 en in de Reglementen
Algemene Raad.
Een agendapunt van de Algemene Raad dat alleen een specifieke
regio/natie betreft zal na goedkeuring van het dagelijks bestuur van
de Algemene Raad en de Raad van Algemene Superintendenten worden verwezen naar een vergadering van de leden van de Algemene
Raad uit die regio/natie.
De Algemene Raad zal op juiste wijze elke commissie of comité, door
de Algemene Vergadering of de Algemene Raad gemachtigd, verbinden aan één of meerdere afdelingen, of aan de raad als geheel, en
haar werk, verantwoordelijkheid en budget toewijzen.
Afdelingsdirecteuren. De Algemene Raad zal door middel van schriftelijke stemming een afdelingsdirecteur kiezen voor elk van haar
afzonderlijke afdelingen, die hun functie zullen vervullen tot aan de
laatste verdaging van de eerstvolgende Algemene Vergadering en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn, tenzij ze uit hun
functie ontheven worden zoals bepaald in 317.5. Ze zullen conform
de volgende procedures worden voorgedragen: Als er een zittende
directeur is, kan de nominatiecommissie aanbeveling doen tot een janee stemming, of meerdere kandidaten nomineren. Het zoeken naar
capabele kandidaten voor deze functies zal worden verricht door een
speurcomité zoals bepaald in de Reglementen Algemene Raad. Dit
comité zal 2 of meer namen voorleggen aan de nominatiecommissie, samen met ondersteunende argumenten voor hun aanbeveling.

De nominatiecommissie, die wordt gevormd door de 6 algemene
superintendenten en de personeelscommissie van elke afzonderlijk
commissie, zal één of 2 namen voorleggen aan de Algemene Raad om
conform het Reglement van de Algemene Raad gekozen te worden.
335.21 Salarissen uitvoerend personeel. De Algemene Raad zal een
beoordeling- en beloningssysteem opzetten en bijhouden dat tevens
de directeuren van de afdelingen en diensten insluit, en dat voor een
beloningsstructuur zorgt die beide niveaus van verantwoordelijkheid
en verdienste onderkend. De Algemene Raad zal jaarlijks de salarissen bezien en goedkeuren van de afdelingsdirecteuren, de directeur
van het Nazarene Publishing House en andere functionarissen, gekozen en gemachtigd door de Algemene Raad.
335.22 De Algemene Raad zal in de periode tussen de zittingen van de
Algemene Vergadering en/of de Algemene Raad in, op voordracht
zoals bepaald in de Reglementen van de Algemene Raad en 317.4,
elke vacature vervullen die zich voor kan doen in één van de functies
zoals genoemd in 335.14, 335.20 en elke andere uitvoerende functie
die door de Algemene Vergadering, de Algemene Raad of de door
hun gekozen afdelingen gecreëerd is.
336. De pensionering van alle leidinggevende functionarissen en elke andere
directeur zoals genoemd in 335.14 en 335.20, en elk ander hoofd van een
dienst die bij de Algemene Vergadering of de door haar gekozen commissies of de Algemene Raad en haar afdelingen in dienst is, zal ingaan met de
bijeenkomst van de Algemene Raad die volgt op hun zeventigste verjaardag.
Daar waar zich vacatures voordoen, zullen die gevuld worden in overeenstemming met de procedures van het Handboek.

Algemene kerkelijke raden
337. Pensioenraad
Er zal een Pensioenraad zijn, of een soortgelijk gezaghebbend lichaam,
met een fiduciaire verantwoordelijkheid voor elke aan de kerk verbonden
pensioenvoorziening. Een pensioenvoorziening kan op het niveau van een
organisatie, district, meerdere districten, nationaal, regionaal of multiregionaal getroffen worden, zoals dat nodig moge blijken te zijn. (335.15)
337.1 De Algemene Raad zal richtlijnen vaststellen en onderhouden die
relevant zijn voor alle pensioenvoorzieningen over de gehele wereld.
De Algemene Raad staat voor geen enkel pensioenprogramma garant
ten aan zien van verliezen of waardevermindering. De Algemene
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Raad staat niet garant voor de betaling van het geld dat aan enig
persoon door een pensioenvoorziening verschuldigd kan zijn of worden, en zal niet aansprakelijk zijn in het geval dat een voorziening
onvoldoende basis heeft. (38.5)
337.2 Alle pensioenvoorzieningen moeten jaarlijks een verslag voorleggen
aan de Algemene Raad via Internationale Pensioenen en Uitkeringen,
in de vorm en op het formaat zoals voorgeschreven. (38.5)
338. Raad van bestuur van het Nazarene Publishing House
Het Nazarene Publishing House (NPH), een rechtspersoon gevestigd te
Kansas City, Missouri, U.S.A., zal een Raad van Bestuur hebben, bestaande
uit 9 leden: de directeur van het Nazarene Publishing House, die voornaamste uitvoerende functionaris van het Publishing House zal zijn; de algemene
secretaris van de Kerk van de Nazarener, die ex-officio secretaris van de
rechtspersoon zal zijn; een lid van de Algemene Raad van de Commissie
Wereldwijde Bedieningen en gekozen door die commissie; en 6 algemene
leden, voorgedragen door de Raad van Algemene Superintendenten en
gekozen door de Algemene Raad. Zij zullen in functie zijn tot aan de laatste
verdaging van de eerstvolgende Algemene Vergadering en totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. Vacatures zullen vervuld worden door
een meerderheidsbesluit van de overgebleven leden vanuit voordrachten die
door de Raad van Algemene Superintendenten opgesteld worden.
338.1 De Raad van Bestuur zal voor het NPH het beleid, de planning en de
uitvoering ervan bezien en er sturing aan geven, en zal dienen in
overeenstemming met de statuten en reglementen van het NPH en
de Algemene Raad.
338.2 De Raad van het Nazarene Publishing House zal jaarlijks of vaker
bijeenkomen, zoals nader bepaald in de Reglementen van het NPH.
338.3 De directeur van het Nazarene Publishing House zal een overzicht
maken van de kapitaalslasten en het jaarlijks budget die door de
Raad van Bestuur goedgekeurd zullen worden voordat ze worden
aangenomen door de Algemene Raad.
338.4 De directeur van het Nazarene Publishing House zal verantwoordelijk zijn aan de Raad van Bestuur van het NPH voor het besturen
van het NPH en zal jaarlijks verslag doen aan de Raad van Bestuur
en de Algemene Raad.
338.5 De directeur van het Nazarene Publishing House zal gekozen worden
volgens art. 335.20, met dien verstande dat de Raad van Bestuur één
van haar leden zal uitkiezen om te dienen in de speurcommissie
wanneer er een nieuwe directeur moet worden gekozen en dat de
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nominatiecommissie zal bestaan uit de 6 Algemene Superintendenten,
3 leden van de Raad van Bestuur die geen ex-officio leden zijn en 3
leden van het Dagelijks Bestuur van de Algemene Raad. Hij zal verantwoording verschuldigd zijn aan de verantwoordelijke algemene
superintendent.
338.6 De directeur van het Nazarene Publishing House zal lid zijn van
de Gemeenschap van Directeuren van het Hoofdkwartier en het
Plannings- en begrotingscollege.

De Commissie Christelijke Actie
339. Direct volgende op de Algemene Vergadering, zal de Raad van Algemene
Superintendenten een secretaris en 3 leden van de Commissie Christelijke
Actie benoemen. Eén van hen zal de algemene secretaris zijn, die verslag zal
doen van het werk van de commissie aan de Algemene Raad.
De taken van de Algemene Commissie Christelijke Actie zijn:
339.1 Het onze mensen voorzien van en het ontwikkelen van opbouwende
informatie over zulke zaken als alcohol, tabak, narcotica, gokken en
andere hedendaagse morele en sociale kwesties, in overeenstemming met de leer van de kerk, en het verspreiden van deze informatie
via de communicatiemiddelen van het kerkgenootschap.
339.2 Het beklemtonen van de heiligheid van het huwelijk en het christelijk
gezin, en het wijzen op de problemen en het kwaad van scheidingen.
Speciale aandacht moet worden gegeven aan de bijbelse gedachte
van het huwelijk als een levenslang verbond, dat enkel door de dood
verbroken mag worden.
339.3 Het aanmoedigen van onze mensen om leiding te geven aan organisaties die werken aan maatschappelijke en sociale gerechtigheid.
339.4 Het alert maken van onze mensen betreffende het onderhouden van
de zondagsheiliging, eedgebonden genootschappen, vermaak dat de
christelijke ethiek ondermijnd, wereldgelijkvormigheid op andere
terreinen, en daaraan gerelateerde onderwerpen die de aandacht
vragen. (34.1)
339.5 Het assisteren en aanmoedigen van een district bij het opstarten van
een Commissie Christelijke Actie, en het zorgen dat elk district voldoende informatiemateriaal heeft betreffende hedendaagse morele
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problemen om te verspreiden onder de plaatselijke kerken om tot
passende actie te komen.
339.6 Het volgen van morele kwesties van nationaal en internationaal
belang, en het ter overweging verstrekken van de schriftuurlijke
zienswijze aan de betrokken organisaties.

De Commissie voor de Belangen van
de door God Geroepen Evangelist
340. De Commissie voor de Belangen van de door God Geroepen Evangelist zal
bestaan uit een coördinator evangelisatie-acties, die ex-officio voorzitter
van de commissie zal zijn, plus 4 ervaren evangelisten en een predikant.
De directeur USA/Canada Zending/Evangelisatie, in overleg met de coördinator evangelisatie-acties, zal een lijst met genomineerde voorleggen aan
de Raad van Algemene Superintendenten ter goedkeuring en benoeming.
De commissie of een door haar aangewezen persoon zal persoonlijk aangestelde evangelisten interviewen die door hun districten zijn aanbevolen
voor de status van “ervaren evangelist” (408.3). Ze zal eveneens de situatie
van de rondreizende evangelisten in de Kerk van de Nazarener beoordelen
en aanbevelingen aan de betreffende commissie van de Algemene Raad
doen ten aanzien van zowel evangelisatie-acties als evangelisten. Vacatures
zullen worden vervuld via benoeming door de Raad van Algemene
Superintendenten vanuit aanbevelingen door de directeur van het kantoor
USA/Canada, in overleg met de coördinator evangelisatie-acties. (317.7)

De Internationale Curriculum
Adviescommissisie (ICOSAC)
341. Volgend op de Algemene Vergadering, zal de directeur van Clergy
Development, in overleg met de regionale opleidingscoördinatoren, een lijst
met genomineerden voorleggen om te dienen in de Internationale
Curriculum Adviescommissie (ICOSAC). Genomineerden kunnen vertegenwoordigers van predikanten, bestuurders, onderwijskundigen en leken zijn.
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De samenstelling van de ICOSAC een goede weerspiegeling van de wereldwijde kerk zijn. De Raad van Algemene Superintendenten zal de Internationale
Curriculum Adviescommissie benoemen om te dienen voor een periode
van 4 jaar.
De Internationale Curriculum Adviescommissie zal niet minder dan eens in
de twee jaar bijeenkomen op een locatie die bepaald wordt door de directeur
Clergy Development. (426.1-426.2, 426.5)

De Wereldwijde Nazarener
Jeugd Internationaal
342. Het Nazarener jeugdwerk zal op wereldniveau worden georganiseerd onder
toezicht van de NJI, volgens het Handvest van de NJI en onder het gezag van
de algemene superintendent verantwoordelijk voor de NJI en de Algemene
Raad. De wereldwijde NJI zal bestaan uit de leden, plaatselijke groepen
en districtsorganisaties van de NJI over de hele wereld. De wereldwijde
NJI zal worden geregeld door het NJI Handvest en het wereldwijde NJI
Jeugdwerkplan, goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
342.1 Er zal een wereldwijde vierjaarlijkse NJI conventie worden gehouden,
die bijeen zal komen op een tijdstip zoals bepaald door de Raad
van Algemene Superintendenten. In overleg met de Wereldwijde
NJI Raad. De vierjaarlijkse conventie zal bestaan uit afgevaardigden
zoals bepaald door het wereldwijde NJI Jeugdwerkplan (810).
342.2 De conventie zal een wereldwijde NJI-voorzitter en vice-voorzitter
kiezen, die ex-officio leden van de Wereldwijde NJI Raad zullen zijn
en zonder salaris zullen dienen.
342.3 De Wereldwijde NJI Raad zal bestaan uit de voorzitter, de vice-voorzitter, wereldwijde jeugdleden, en vertegenwoordigers van elke regio
zoals bepaald door het wereldwijde NJI Jeugdwerkplan (810). De
directeur van de NJI zal een ex-officio lid van de Raad zijn. De Raad
zal verantwoording verschuldigd zijn aan de Algemene Raad via de
Commissie Wereldwijde Bedieningen, en aan de algemene superintendent, verantwoordelijk voor de NJI, en zal zichzelf organiseren
volgens het NJI Handvest en het wereldwijde NJI Jeugdwerkplan. De
leden van de Wereldwijde NJI Raad zullen in functie zijn tot aan de

169

laatste verdaging van de eerstvolgende Algemene Vergadering, en
tot hun opvolgers zijn gekozen en geïnstalleerd.
342.4 De wereldwijde NJI zal in de Algemene Raad van de Kerk van de
Nazarener vertegenwoordigd worden door één lid, gekozen door
de Algemene Vergadering vanuit de voordracht, opgesteld door de
Wereldwijde NJI raad. (332.4, 333.3)
342.5 De wereldwijde NJI zal in de Algemene Vergadering worden vertegenwoordigd door de wereldwijde NJI voorzitter aan het einde van
zijn termijn (301).

De Wereldwijde Raad van de Algemene
Nazarene Missions International
343. De Wereldwijde Raad van de Wereldwijde NMI zal bestaan uit de wereldwijde
voorzitter, de wereldwijde directeur, en het aantal leden dat voorgeschreven
wordt door de Statuten van de Wereldwijde NMI en in overeenstemming
daarmee gekozen is.
343.1 De Wereldwijde NMI-Raad is onderworpen aan de NMI Statuten.
Deze Wereldwijde NMI Raad zal rapporteren aan de Commissie
Wereldwijde Bedieningen van de Algemene Raad zijn. (811)
343.2 De wereldwijde directeur zal genomineerd worden door de directeur
van de Afdeling Wereldzending, in overleg met de algemene superintendent, verantwoordelijk voor de Afdeling Wereldzending, en zal
met een meerderheid stemmen door de Wereldwijde NMI-Raad goedgekeurd worden voordat de aanbeveling tot verkiezing voorgelegd
wordt aan de Raad van Algemene Superintendenten. In het geval dat
de voordracht niet goedgekeurd wordt, zullen de directeur van de
Afdeling Wereldzending en de Raad van Algemene Superintendenten
nieuwe voordrachten maken totdat er één goedgekeurd wordt door
een meerderheid van de schriftelijk uitgebrachte stemmen van de
Wereldwijde NMI-Raad. De wereldwijde directeur zal ex-officio lid
zijn van de Wereldwijde NMI-Raad en lid van de staf van de Afdeling
Wereldzending.
343.3 De Wereldwijde NMI zal in de Algemene Raad vertegenwoordigd
worden door één lid, daartoe gekozen door de Algemene Vergadering
vanuit een nominatie die opgesteld is door de Wereldwijde Raad van
de NMI. (332.5, 333.4)
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343.4 Er zal een vierjaarlijkse conventie gehouden worden onder leiding
van de Wereldwijde Raad van de Wereldwijde NMI direct voorafgaande aan de reguliere bijeenkomst van de Algemene Vergadering.
De conventie zal de Wereldwijde Raad van de NMI kiezen, in overeenstemming met de statuten. De conventie zal een wereldwijde
voorzitter kiezen, die ex-officio lid zal zijn van de Wereldwijde Raad
van de NMI. (811)

Nationale raden
344. Waar dat nodig wordt geacht, zal een Nationale Raad ingesteld worden om te
helpen met de vervulling van de missie van de kerk door gecoördineerde strategieën voor evangelisatie, discipelschap, kerkgroei, districtsontwikkeling,
nieuwe districten, kerkelijke opleidingen, ontwikkeling van de benodigde
bronnen en pensioenplannen; en voor het verkrijgen, beheren, verkopen
en overdragen van bezit, of enig andere zaak in verband met de Kerk van
de Nazarener in dat land, waarvoor geen andere voorziening is getroffen
in het Handboek. Een dergelijke raad zal erkend worden als de wettelijke
autoriteit van de Kerk van de Nazarener in dat land.
Waar er slechts één district van de Kerk van de Nazarener georganiseerd
is in dat land, zal de Districtsadviesraad de Nationale Raad zijn, om zaken
zoals bovengenoemd af te handelen.
Daar waar er 2 of meer georganiseerde districten in een land zijn, zal de
Nationale Raad gevormd worden door de op juiste wijze gekozen of benoemde districtssuperintendenten, en één in functie benoemde oudste en 2 leken
afgevaardigden, gekozen door de Districtsvergadering vanuit de leden van
de Districtsadviesraad of, met goedkeuring van de Algemene Raad en de
Raad van Algemene Superintendenten, zullen de leden bestaan uit die personen die op juiste wijze gekozen of benoemd zijn als districtssuperintendent
en verdere afvaardiging van in functie benoemde geordineerde predikanten
en leken zoals overeengekomen.
Daar waar er meer dan één regio in een natie is, zullen de op juiste wijze
gekozen afgevaardigden van genoemde regio’s naar de Algemene Raad plus
extra vertegenwoordiging van in functie benoemde geordineerde predikanten en leken, zoals overeengekomen, de Nationale Raad vormen (332-332.2)
171

Een kopie van de akte van oprichting of verkrijging van rechtspersoonlijkheid zal onmiddellijk naar de algemene secretaris opgezonden worden. Elke
handeling van deze Nationale Raad is onderworpen aan de goedkeuring van
de Raad van Algemene Superintendenten. De notulen van de jaarlijkse en
speciale bijeenkomsten van de Nationale Raad zullen worden bezien door de
Regionale Adviesraad die goedkeuring of afkeuring zal aanbevelen, voordat
ze aan de algemene secretaris voorgelegd worden om door de Algemene
Raad gelezen en goedgekeurd te worden. (38.5)

De regio
345. Oorsprong en Doel. In het groeiproces van de wereldwijde kerk heeft zich
een groepering van verschillende georganiseerde districten tot georganiseerde eenheden ontwikkeld die bekend staan als regio’s. Een bundeling van
districten die onder het algemene bestuur van de Kerk van de Nazarener
vallen en een besef van herkenning qua gebied en cultuur hebben, kan tot
bestuurlijke regio worden gevormd bij besluit van de Algemene Raad en
goedkeuring van de Raad van Algemene Superintendenten .
345.1 Regionaal beleid. In overeenstemming met de niet-symmetrische benadering van organiseren, kan de Raad van Algemene
Superintendenten, als dat nodig wordt geacht en in overleg met de
Regionale Adviesraad, bestuurlijke regio’s vormgeven overeenkomstig specifieke noden, potentiële problemen, bestaande situaties en
de diverse culturele en opleidingsachtergronden in bepaalde geografische gebieden van de wereld. In zulke situaties zal de Raad van
Algemene Superintendenten een kader vaststellen dat onze wezenlijke vaste waarden omvat zoals de geloofsartikelen, trouw aan onze
heiligingsleer en -levensstijl en ondersteuning van ons uitgebreide
zendingswerk.
345.2 Taken. De belangrijkste huidige taken van de regio’s zijn:
1. Het uitvoeren van de missie van de Kerk van de Nazarener door
de gevestigde pioniersgebieden, districten en instellingen;
2. Het ontwikkelen van regionaal bewustzijn, gemeenschap en
strategieën om de Grote Opdracht te vervullen, en districts- en
instellingsafgevaardigden periodiek samen te brengen voor
planning, gebed en inspiratie;
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3.

Het voordragen aan de Algemene Vergadering en aan de
Algemene Conventies van personen, die gekozen kunnen worden in de Algemene Raad;
4. Het stichten en onderhouden van zulke scholen en opleidingen
of andere instituten als zij zullen besluiten, in harmonie met de
bepalingen van het Handboek;
5. Gerechtigd te worden om kandidaat zendelingen vanuit de
regio te rekruteren en ondervragen overeenkomstig het beleid
(345.3);
6. Het plannen van bijeenkomsten van de Regionale Adviesraad
en conferenties voor de regio;
7. Het faciliteren van Nationale Raden zoals omschreven in artikel
344 en 345.3.
345.3 De Regionale Adviesraad (RAC). Een regio kan een Regionale
Adviesraad hebben wier verantwoordelijkheid het zal zijn de regioleider te helpen in strategische ontwikkeling voor de regio, het bezien
en aanbevelen van goed- dan wel afkeuring van alle notulen van
Nationale Raden voordat die worden doorgestuurd naar het kantoor
van de algemene secretaris, het rekruteren en interviewen van kandidaat zendelingen voor aanbeveling aan de Afdeling Wereldzending
en/of voor een aanstelling als regionale en door de Algemene Raad
aangestelde zendelingen, het ontvangen van verslagen van de
regioleider, veld strategie coördinators en coördinatoren van bedieningen, het kiezen van zendelingsafgevaardigden naar de Algemene
Vergadering volgens de regelingen van het Handboek, en het kiezen van een rector van een instelling die onder de Internationale
Onderwijsraad valt als afgevaardigde naar de Algemene Vergadering.
Lidmaatschap van de RAC zal flexibel zijn, om de RAC samen te stellen
naar gelang de behoeften, ontwikkeling en vereisten van de individuele regio’s. De regioleider zal het aantal leden van de RAC aanbevelen
aan de directeur Wereldzending en de verantwoordelijke algemene
superintendent voorleggen ter goedkeuring. De verantwoordelijke
algemene superintendent voor de regio, de directeur Wereldzending
en de regioleider zullen ex-officio lid zijn. De regioleider zal dienen
als voorzitter. Personeel van de Afdeling Wereldzending kan geen
kandidaat voor de RAC zijn maar kan wel dienen als adviseur. De
leden van de RAC zullen worden gekozen door de regionale kiesvergadering op de Algemene Vergadering. De RAC zal zelf vacatures
tussen de Algemene Vergaderingen in vervullen.
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De regioleider kan zo nodig, in overleg met de RAC, een regionale
conferentie of een gebiedsgebonden evangelisatieconferentie bijeenroepen. (38.5)
345.4 De regioleider. Waar dat nodig wordt geacht kan een regio een regioleider hebben, gekozen door de Raad van Algemene Superintendenten
in overleg met de directeur van de Afdeling Wereldzending, en geratificeerd door de Algemene Raad, om in harmonie met het beleid en
de gebruiken van de Kerk van de Nazarener leiding te geven aan de
districten, kerken en instellingen van genoemde regio ter vervulling
van de missie, strategieën en programma’s van de kerk.
Voorafgaande aan de herverkiezing van een regioleider zal er een
beoordelingsgesprek worden gehouden door de directeur van de
Afdeling Wereldzending en de verantwoordelijke algemene superintendent. Een positieve uitslag hiervan zal worden gezien als een
onderbouwing van de aanbeveling voor herverkiezing.
Elke regioleider is bestuurlijk verantwoording verschuldigd aan de
Afdeling Wereldzending en de Algemene Raad, en in zaken die onder
de verantwoording van een algemene superintendent vallen, aan de
Raad van Algemene Superintendenten.
345.5 De Veld Strategie Coördinator. Wanneer dat nodig wordt geacht,
kan de regioleider de regio onderverdelen in velden en aan de directeur van de Afdeling Wereldzending de benoeming van veld strategie
coördinatoren aanbevelen, conform het Wereldzending Beleid en
Procedure Handboek. De Veld Strategie coördinator is verantwoording verschuldigd aan de regioleider.
345.6 Regionale Curriculum Adviescommissie. De Regionale Curriculum
Adviescommissie (RCOSAC) zal bestaan uit de regionale onderwijs
coördinator, die de ex-officio voorzitter van de commissie kan zijn,
plus afgevaardigden die in overleg met de regioleider gekozen worden. De leden van de RCOSAC zouden alle partijen uit de regio die
geïnteresseerd zijn in kerkelijke opleidingen moeten weerspiegelen,
zoals predikanten, bestuurders, onderwijskundigen en leken zijn.
345.7 De taken van de Regionale Adviescommissie. De voornaamste
taken van de RCOSAC zijn:
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1.

Het ontwikkelen van het regionale Sourcebook on Ordination
(SOO) waarin de minimale onderwijskundige vereisten voor
ordinatie in hun regio in de Kerk van de Nazarener worden
beschreven. De regionale SOO moet de minimale normen
weerspiegelen die in het Handboek zijn beschreven en verder uitgewerkt zijn in het International Sourcebook on
Developmental Standards for Ordination;
2. Het ontwikkelen van een systeem waarmee de kerkelijke opleidingen in de regio geijkt kunnen worden aan de minimum
vereisten van de regionale en internationale COSAC;
3. Het samenwerken met de regionale onderwijsinstellingen om
deze normen te interpreteren;
4. Het beoordelen van de voorgelegde curriculums ten aanzien
van hun voldoen aan de eisen van het Regional Sourcebook en
International Sourcebook;
5. Het met goedkeuring doorsturen van regionale kerkelijke opleidingsprogramma’s aan de ICOSAC ter goedkeuring.

Hoger Onderwijs
Kerk en College/Universiteit
380. Vanaf haar begin heeft de Kerk van de Nazarener zich ingezet voor hoger
onderwijs. De kerk zorgt voor het opleidingsinstituut met studenten, campusleiders, en financiële en geestelijke ondersteuning. Het opleidingsinstituut
onderwijst de jongeren van de kerk en vele van de volwassenen van de kerk,
leidt hen op de weg naar geestelijke volwassenheid, verrijkt de kerk, en
zendt bedachtzame en liefhebbende dienaren van Christus de wereld in. Het
kerkelijke opleidingsinstituut is, hoewel geen plaatselijke gemeente, toch
een integraal deel van de kerk; het is een uitdrukkingsvorm van de kerk.
De Kerk van de Nazarener gelooft in de waarde en de waardigheid van
het menselijk leven en de noodzaak te zorgen voor een omgeving waarin
mensen geestelijk, verstandelijk en fysiek verlost en verrijkt kunnen worden,
“heilig, nuttig voor de Meester en voor elk goed werk gereed” (2 Timoteüs
2:21). De voornaamste taak en de traditionele uitdrukkingsvormen van de
activiteiten van de plaatselijke kerk - evangelisatie, godsdienstonderwijs,
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werken van barmhartigheid en erediensten - geven een voorbeeld van de
liefde van de kerk voor God en de zorg voor mensen.
Op plaatselijk niveau intensiveert het christelijk onderwijs van jeugd en
volwassenen in de verschillende stadia van de menselijke ontwikkeling
de effectiviteit van het evangelie. Gemeenten kunnen binnen hun doelen
rechtspersonen oprichten en educatieve programma’s voor dagonderwijs
opzetten op een of alle niveaus van crèche tot middelbare school. Op het
niveau van de algemene kerk zal de historisch gegroeide praktijk van het
voorzien in instellingen voor hoger onderwijs of voorbereiding van geordineerde dienaren gehandhaafd blijven. Waar er ook zulke instellingen zullen
functioneren, zullen zij dat doen binnen het filosofische en theologische
kader van de Kerk van de Nazarener, zoals vastgesteld door de Algemene
Vergadering en opgeschreven in het Handboek.
380.1 Onderwijsdoelstelling. Onderwijs in de Kerk van de Nazarener,
geworteld in de bijbelse en theologische verplichtingen aan de Wesleyaanse- en Heiligingsbewegingen en verantwoording verschuldigd
aan de geformuleerde missie van de denominatie, heeft als doel zij
die daarnaar verlangen te leiden in het accepteren van, in het opvoeden in en in het uitdragen in dienstbetoon aan de kerk en de wereld
van consequente en samenhangende christelijke zienswijzen op het
sociale en individuele leven. Bovendien zullen deze instellingen voor
hoger onderwijs pogen te voorzien in een leerplan, een kwaliteit
van onderwijs en een blijk van wetenschappelijk prestaties die de
afgestudeerden voldoende voorbereidt op een effectief functioneren
in de roepingen en beroepen die zij mogen kiezen.
380.2 Er is een besluit van de Algemene Vergadering nodig, op voordracht
van de Internationale Onderwijsraad, om een instituut op te richten
dat diploma’s afgeeft.
Toestemming voor ontwikkeling of verandering van status van
bestaande instellingen kan gegeven worden door de Algemene Raad,
op voordracht van de Internationale Onderwijsraad.
Geen enkele kerk of groep van kerken, of personen die een plaatselijke kerk of groep van kerken vertegenwoordigen, mogen een school
boven middelbaar niveau of voor voorbereiding op een geestelijk
ambt namens de kerk oprichten of ondersteunen, behalve op aanbeveling van de Internationale Onderwijsraad.
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De Internationale Raad voor Hoger Onderwijs
381. Er zal een Internationale Raad voor Hoger Onderwijs zijn, bestaande uit de
voorzitter, de rector of directeur (of zijn vertegenwoordiger) van elke instelling van de Internationale Onderwijsraad, de regionale coördinatoren voor
theologisch onderwijs, de Commissaris voor Onderwijs, de directeur van de
Afdeling Wereldzending, en de verantwoordelijke algemene superintendent
voor de Internationale Onderwijsraad.

De Internationale Onderwijsraad
382. De Internationale Onderwijsraad zal fungeren als de pleiter van de algemene
kerk voor de onderwijsinstellingen van de Kerk van de Nazarener over de
gehele wereld.
Deze raad zal bestaan uit 13 leden: 8 leden gekozen door de Algemene Raad,
plus 5 ex-officio leden: de 2 onderwijsafgevaardigden van de Algemene
Raad, de directeur van de Afdeling Wereldzending, de directeur van Clergy
Development en de Commissaris voor Onderwijs (383). Een nominatiecommissie bestaande uit de Commissaris voor Onderwijs, de directeur van de
Afdeling Wereldzending, de 2 onderwijsafgevaardigden van de Algemene
Raad en de algemene superintendent die verantwoordelijk zijn voor de
Internationale Onderwijsraad en de Afdeling Wereldzending/Evangelisatie
zullen 8 personen voordragen, die zijn goedgekeurd door de Raad van
Algemene Superintendenten en voor de verkiezing door de Algemene Raad.
In een poging een vertegenwoordiging uit de hele kerkelijke breedte te krijgen, zal de nominatiecommissie als volgt namen voorleggen: 1 regionale
coördinator; 3 leken; 2 in functie benoemde geordineerde predikanten uit
wereldzendingsregio’s waaruit geen regionale onderwijs coördinator is
genomineerd; 2 algemene leden. Geen wereldzendingsregio zal meer dan
één gekozen lid in de Internationale Onderwijsraad hebben totdat elke regio
vertegenwoordigd is.
In het hele nominatie- en verkiezingsproces zal aandacht gegeven worden
aan de verkiezing van mensen met een eigen cultuur overstijgend perspectief en/of ervaring als docent.
De taken van de Internationale Onderwijsraad zijn:
382.1 Ervoor te zorgen dat de instellingen vallen onder het wettelijk
beheer van hun respectievelijke bestuurslichamen, wier statuten
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382.2

382.3

382.4

382.5

382.6

382.7
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en reglementen in overeenstemming zijn met hun respectievelijke
akten van oprichting of verkrijging van rechtspersoonlijkheid en die
in harmonie zijn met de richtlijnen zoals die in het Handboek van de
Kerk van de Nazarener zijn vastgelegd.
Ervoor te zorgen dat de leden van de bestuurlijke lichamen van
Nazarener instellingen goed bekend staande leden van de Kerk van
de Nazarener zijn. Zij moeten volledig instemmen met de geloofsartikelen, inclusief de leer van de volkomen heiligmaking en de
gebruiken van de Kerk van de Nazarener zoals die staan vermeld in
het Handboek van de kerk. Voor zover mogelijk zullen de leden van
een raden van bestuur voor hoger onderwijs bestaan uit een gelijk
aantal predikanten en leken.
Het ontvangen van gelden die bij kunnen dragen voor onderwijskundige doeleinden middels giften, legaten en schenkingen, en het
jaarlijks verdelen van deze gelden over alle onderwijsinstellingen
in overeenstemming met het beleid dat door de Algemene Raad
aangenomen is. Instellingen zullen geen regelmatige ondersteuning
blijven ontvangen tenzij hun onderwijsnormen, organisatiestructuur
en financiële verslagen opgezonden worden naar de Internationale
Onderwijsraad.
Het ontvangen en op de juiste wijze behandelen van een jaarlijks
verslag van de onderwijscommissaris, waarin de volgende informatie van alle instellingen op kandidaats en doctoraal niveau verkort
weergegeven wordt: (1) een statistisch jaarverslag, (2) een jaarlijks
accountantsrapport, en (3) de jaarlijkse budgetten voor het komende
jaar.
Het doen van aanbevelingen aan en voorzien van steun en voorspraak bij de Raad van Algemene Superintendenten en de Algemene
Raad, hoewel haar rol ten opzichte van die instellingen een adviserende is.
De kerk te dienen in alle aangelegenheden betreffende Nazarener
onderwijsinstellingen, teneinde de banden tussen de instellingen en
de totale kerk te verstevigen.
Haar besluiten en aanbevelingen ter ratificatie voorleggen aan de
Raad van Algemene Superintendenten en de Algemene Raad, op
dezelfde wijze zoals gebeurt met de besluiten en aanbevelingen van
de commissies van de Algemene Raad.

De onderwijscommissaris
383. De activiteiten van de Internationale Onderwijsraad zullen plaatsvinden
onder de leiding van de onderwijscommissaris, die met tweederdemeerderheid gekozen zal worden door de Algemene Raad uit een of meer
kandidaten, goedgekeurd door de Raad van Algemene Superintendenten en
voorgedragen door een nominatiecommissie, bestaande uit de 2 onderwijsafgevaardigden van de Algemene Raad, de algemene superintendenten die
verantwoordelijk zijn voor de Internationale Onderwijsraad en de Afdeling
Wereldzending, de directeur van de Afdeling Wereldzending, en de voorzitter
van het Internationale Raad voor Hoger Onderwijs. (382)
De zittende onderwijscommissaris kan herkozen worden door een
ja/nee stemming in de Algemene Raad, mits goedgekeurd door de
nominatiecommissie.
De taken van de onderwijscommissaris zullen worden beschreven in het
Huishoudelijk Reglement van de Algemene Raad. (382)
384. Alle statuten en reglementen van instellingen dienen een artikel te bevatten
omtrent ontbinding en het ter hand stellen van de baten, waarin vermeld
staat dat de Kerk van de Nazarener deze baten zal ontvangen om te gebruiken voor onderwijskundige diensten voor de kerk.
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DEEL V – CHRISTELIJKE
BEDIENINGEN
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Roeping en kwalificaties van de predikant
400. De Kerk van de Nazarener erkent en verklaart nadrukkelijk dat alle gelovigen zich verbonden hebben aan de verspreiding van het evangelie onder
alle mensen.
Wij erkennen en verklaren eveneens dat het Hoofd van de Kerk sommige
mannen en vrouwen roept tot het meer officiële en publieke werk van een
bediening. Zoals onze Heer degenen riep die Hij uitgekozen had, en Zijn 12
apostelen ordineerde “opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou
uitzenden om te prediken” (Marcus 3:14), zo roept en stuurt Hij nog steeds
boodschappers van het evangelie. De kerk, verlicht door de Heilige Geest,
zal de roep van de Heer erkennen.
De kerk erkent ook op basis van de Schrift en de ervaring, dat God individuen roept voor een levenslange bediening die niet getuigen van een specifieke
roeping tot preken.
Zodra de kerk een goddelijke roeping ontdekt, zouden de juiste stappen
moeten worden genomen voor de erkenning en ondersteuning ervan, en alle
passende hulp zou moeten worden gegeven om de weg naar een bediening
voor de kandidaat open te stellen.
401. Theologie van ordinatie. We ondersteunen de Bijbelse leer van het priesterschap en de bediening van alle gelovigen. Tegelijkertijd is het zo dat
ordinatie het Bijbelse principe weerspiegelt dat God bepaalde mannen en
vrouwen roept en gaven geeft voor het dienend leiderschap in Zijn Kerk.
Ordinatie is de waarmerking, bekrachtigende daad van de Kerk, waarmee
Gods roeping tot dienend leiderschap als rentmeesters en verkondigers van
zowel het evangelie en als van de Kerk van Jezus Christus wordt erkend en
bevestigd. Daarom is ordinatie een getuigenis naar de Kerk als geheel en
naar de wereld dat deze kandidaat getuigt van een voorbeeldig heilig leven,
gaven en genade bezit voor de openbare bediening, en een dorst heeft naar
kennis, speciaal van het Woord van God, en het vermogen heeft de gezonde
leer helder te communiceren. (Handelingen 13:1-3; 20:28; Romeinen 1:1-2; 1
Timoteüs 4:11-16; 5:22; 2 Timoteüs 1:6-7; 5:22)
401.1 De voortgang en effectiviteit van de Kerk van de Nazarener zijn in
grote mate afhankelijk van de geestelijke kwalificaties, het karakter
en de levensstijl van haar predikanten. (433.14)
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401.2 De dienaar van Christus moet in alle opzichten een voorbeeld voor
de kudde zijn - in punctualiteit, wijsheid, ijver, ernst; “in reinheid, in
kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest,
in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht
Gods; met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en de
linkerhand” (2 Korintiërs 6:6-7).
401.3 De dienaar van het evangelie in de Kerk van de Nazarener moet
weten dat hij vrede met God heeft door onze Heer Jezus Christus,
en dat hij volkomen geheiligd is door de doop met de Heilige Geest.
Hij moet zich diep bewust zijn van het feit dat er mensen voor wie
Christus stierf verloren gaan, en dat hij door God is geroepen om hen
de vreugdevolle tijding van verlossing te verkondigen of kenbaar
maken.
401.4 De dienaar moet eveneens een diep bewustzijn hebben van de
noodzaak voor gelovigen om voort te gaan tot volmaaktheid en de
christelijke genade in het dagelijks leven te ontwikkelen, en dat hun
“liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle
fijngevoeligheid” (Filippenzen 1:9). Iemand die een bediening in de
Kerk van de Nazarener nastreeft moet een sterk besef hebben van
zowel verlossing als de christelijke ethiek.
401.5 De predikant moet ingaan op gelegenheden om toekomstige predikanten te begeleiden en de roeping tot de bediening te koesteren van
hen die duidelijk de gaven en genade voor de bediening hebben of
die de roepstem van God tot de christelijke bediening horen.
401.6 De dienaar moet zowel gaven als genade hebben voor dit werk. Hij
zal een dorst hebben naar kennis, speciaal van het Woord van God;
hij moet een helder oordeel hebben, een goed verstand, en duidelijke
inzichten inzake de weg van verlossing en redding zoals geopenbaard in de Schriften. Heiligen zullen worden gesticht en zondaren
bekeerd door zijn bediening. En verder moet de dienaar van het
evangelie een voorbeeld zijn in gebed.
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Vormen van bedieningen
De lekenprediker
402. Alle christenen zouden zichzelf moeten beschouwen als dienaren van
Christus en moeten zoeken naar de wil van God betreffende bij hen passende vormen van dienstverlening. (400)
402.1 Elk lid van de Kerk van de Nazarener die zich geroepen voelt om
te dienen als gemeentestichter, tentmaker/predikant, onderwijzer,
lekenevangelist, lekenzangevangelist, promotor van rentmeesterschap, assistent van de kerkelijke staf, en/of een andere specifieke
bediening namens de kerk, maar die op dit moment geen specifieke
roeping ervaart om een geordineerde dienaar te worden, kan een
cursus volgen die leidt tot het certificaat van lekenprediker.
402.2 De kerkenraad zal op aanbeveling van de predikant allereerst de
lekenprediker onderzoeken inzake zijn persoonlijke ervaring van
verlossing, effectieve betrokkenheid in het kerkelijk werk en kennis
daarvan, en zal zich overtuigen van de kwalificaties van de lekenprediker voor zulk werk.
402.3 De plaatselijke kerkenraad kan elke lekenprediker een certificaat
overhandigen dat getekend is door de predikant en de secretaris
van de kerkenraad.
402.4 Het certificaat van de lekenprediker kan elk jaar vernieuwd worden door de kerkenraad, op aanbeveling van de predikant, mits de
lekenprediker minimaal 2 onderwerpen van de kerkelijke studie voor
lekenbedieningen heeft voltooid, zoals beschreven in de Continuing
Lay Training. De lekenprediker zal jaarlijks aan de kerkenraad verslag uitbrengen.
402.5 Aan een lekenprediker die namens het district dient als gemeentestichter, hulppredikant, tentmaker/predikant, en/of een andere
specifieke bediening, kan, nadat het vereiste deel van de studie afgerond is, een certificaat van lekenprediker verstrekt worden door de
Districtsadviesraad, getekend door de districtssuperintendent en de
secretaris van de Districtsadviesraad. Het certificaat van lekenprediker kan jaarlijks vernieuwd worden door de Districtsadviesraad,
op aanbeveling van de districtssuperintendent.
402.6 De lekenprediker die buiten de plaatselijke kerk waar hij lid is
dient, is onderworpen aan de benoeming en het toezicht van de
districtssuperintendent en de Districtsadviesraad, en zal jaarlijks
aan hen verslag uitbrengen. Als de districtsbenoeming afloopt, zal
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het vernieuwen en verslag uitbrengen weer plaatsvinden in de plaatselijke kerk waar de lekenprediker lid is.
402.7 Na voltooiing van een goedgekeurde opleiding voor een lekenbediening, zal de lekenprediker verder gaan in het specifieke
studie-onderdeel dat overeenkomt met de door hem gekozen bediening. (Zie de Continuing Lay Training Catalog) De voorzieningen het
beoordelen en vastleggen van de resultaten zullen door het bureau
Continuing Lay Training worden getroffen.
402.8 Het is een lekenprediker niet toegestaan de sacramenten van doop
en avondmaal te bedienen, of huwelijken in te zegenen.

Bedieningen van de Geestelijkheid
403. De Kerk van de Nazarener erkent slechts één orde van predikende predikanten, die van de oudste. Ze erkent ook dat een lid van de geestelijkheid de kerk
in diverse hoedanigheden kan dienen. Christus heeft “zowel apostelen als
profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen
toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”
(Efeziërs 4:11-12). De kerk erkent de volgende categorieën van dienstbetrekking waarin een Districtsvergadering een oudste, diaken of, als de
omstandigheden dat rechtvaardigen, een districtskandidaat voor ordinatie,
kan plaatsen: predikant, evangelist, zendeling, leraar, bestuurder, instellingspredikant en speciale dienst. Een dienstbetrekking in deze categorieën
die iemand de status van “in functie zijnde predikant” zou verlenen omvat
een bediening waarvoor een opleiding tot predikant en ordinatie doorgaans
vereist wordt, of zeer wenselijk is. Het Sourcebook on Ordination zal richtlijnen verschaffen voor elke categorie van bediening die de districtsraden
zal helpen de kwalificaties te herkennen die noodzakelijk zijn om de benoeming tot in functie zijnde predikant te overwegen. Alleen in functie zijnde
predikanten zullen stemgerechtigde leden van de Districtsvergadering zijn.
403.1 Al degenen die in een bepaalde functie benoemd zijn zullen jaarlijks
een rapport zenden naar de Districtsvergadering die hen benoemd
heeft.
403.2 Al degenen die in een bepaalde functie benoemd zijn mogen jaarlijks
een certificaat voor hun categorie van dienstbetrekking aanvragen
bij en ontvangen van de Districtsvergadering die hen benoemd heeft,
getekend door de districtssuperintendent en de districtssecretaris.
403.3 Al degenen die in een bepaalde categorie van bediening zijn benoemd
mogen zodra ze door bevoegde medici arbeidsongeschikt verklaard
zijn, geregistreerd worden als “in functie arbeidsongeschikt geraakt”.
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De categorieën van bediening zijn voor het gemak in alfabetische
volgorde geplaatst. (In het Engels, vertaler).

De bestuurder
404. De oudste of diaken die een bestuurder is, is iemand die door de Algemene
Vergadering is gekozen als algemene functionaris; of een lid van de geestelijkheid die door de Algemene Raad is gekozen of in dienst genomen om de
algemene kerk te dienen; of een oudste die door de Districtsvergadering is
gekozen als districtssuperintendent; of een lid van de geestelijkheid die is
gekozen of in dienst is genomen van het district als zijn primaire functie. Zo
iemand is een in functie zijnde predikant.

De instellingspredikant
405. De oudste of diaken die instellingspredikant is, is iemand die zich van
Godswege geroepen weet tot een specifieke bediening als predikant in
het leger, een instelling of een bedrijf. Alle instellingspredikanten moeten
goedgekeurd zijn door hun districtssuperintendent. Personen die carrière
predikant in het leger van de USA willen worden dienen te verschijnen
voor de Adviesraad Instellingspredikanten en de Raad van Algemene
Superintendenten. De instellingpredikant die deze bediening vervult als
zijn primaire functie en geen relatie als gepensioneerde met de kerk of een
van haar afdelingen of instellingen heeft, zal een in functie benoemde predikant zijn, en jaarlijks verslag doen aan de Districtsvergadering en gepaste
aandacht geven aan de adviezen en raadgevingen van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad. De instellingspredikant kan gastleden
in de Kerk van de Nazarener ontvangen in overleg met een officieel georganiseerde Kerk van de Nazarener, de sacramenten bedienen in harmonie
met Handboek 427.7-27.8, pastorale zorg verlenen, de treurenden troosten,
vermanen en bemoedigen en met alle middelen proberen de bekering van
zondaren, de heiliging van gelovigen en de opbouw van Gods volk in het
allerheiligst geloof te bewerken. (416, 433.9, 433.11)

De diacones
406. Een vrouw die lid is van de Kerk van de Nazarener en gelooft dat zij van
Godswege is geleid in het dienen van zieken en behoeftigen, het troosten van
de treurenden en het doen van ander werk van christelijke barmhartigheid,
en wier leven getuigt van bekwaamheid, genade en bruikbaarheid, en die in
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de jaren voorafgaande aan 1985 de bevoegdheid van diacones heeft gekregen of als zodanig is gewijd, zal deze status behouden. De vrouwen echter
die geroepen zijn tot een actieve en in functie benoemde bediening maar
niet tot prediking zullen voldoen aan de vereisten voor ordinatie in de orde
van diaken. Vrouwen die bewijs van ordinatie verlangen voor bedieningen
van barmhartigheid kunnen werken aan de vereisten voor een erkende
lekenbediening (113.9, 402-402.8)

De leraar
407. De oudste, diaken of districtskandidaat voor ordinatie die een betrekking
heeft bij de bestuurlijke staf of de faculteit van één van de onderwijsinstellingen van de Kerk van de Nazarener is een leraar. Het district zal dit
leraarschap erkennen als een vorm van bediening.

De evangelist
408. De oudste of districtskandidaat voor ordinatie die een evangelist is, is
iemand die zichzelf wijdt aan het reizen en verkondigen van het evangelie,
en die door de kerk gerechtigd is evangelisatiecampagnes te promoten en
het evangelie van Jezus Christus over het land te verspreiden. De Kerk van
de Nazarener erkent drie niveaus in de rondreizende bediening waarin een
Districtsvergadering een predikant kan plaatsen: geregistreerde evangelist,
aangestelde evangelist en ervaren evangelist. Een evangelist die zich buiten
zijn kerk geeft aan evangelisatie als zijn voornaamste taak, en die niet bij
de kerk of één van haar afdelingen of instellingen te boek staat als gepensioneerd, is een in functie zijnde predikant.
408.1 Een geregistreerde evangelist is een oudste, of een districtskandidaat voor ordinatie, die aangegeven heeft dat hij van plan is zich
aan evangelisatie te wijden als zijn primaire bediening. Een dergelijke registratie geldt voor één jaar. Vernieuwing door volgende
Districtsvergaderingen zal plaatsvinden op basis van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het werk in de in de evangelisatie in het
jaar voorafgaande aan de vergadering.
408.2 Een aangestelde evangelist is een oudste die minstens twee volledige jaren aan alle vereisten voor een geregistreerd evangelist heeft
voldaan. De aanstelling geldt voor één jaar en kan door volgende
Districtsvergaderingen worden vernieuwd zolang de betreffende
persoon blijft voldoen aan de vereisten.
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408.3 Een ervaren evangelist is een oudste die voor 4 volle en opeenvolgende jaren voldaan heeft aan alle vereisten voor een aangestelde
evangelist, direct voorafgaande aan de aanvraag voor de status “ervaren evangelist”, en is aanbevolen door de Districtsraad Geestelijke
Stand en goedgekeurd door de Commissie voor de Belangen van
de door God Geroepen Evangelist en de Raad van Algemene
Superintendenten. Deze status zal voortduren tot de tijd dat de
evangelist niet langer aan de vereisten voor een aangesteld evangelist voldoet, of dat hij de gepensioneerde status heeft verkregen.
(228.2, 433)
408.4 Er zal regelmatig een (zelf)beoordelingsgesprek worden gehouden,
vergelijkbaar met de evaluatie predikant/kerk, tussen de evangelist
en districtssuperintendent, minimaal elke 4 jaar na de verkiezing tot
de status “ervaren evangelist”. Deze bijeenkomst zal in overleg met
de evangelist worden gepland. Na het gesprek zal een verslag met de
resultaten worden opgestuurd naar de Commissie voor de Belangen
van de door God Geroepen Evangelist ter beoordeling van kwalificaties die nodig zijn voor een voortdurende goedkeuring. (208.20)
408.5 Een oudste of een districtskandidaat voor ordinatie die een relatie
als gepensioneerde met de kerk of één van haar afdelingen heeft,
en die een taak als predikant wenst te vervullen middels evangelisatiebijeenkomsten, kan een certificaat voor “evangelisatiewerk
voor gepensioneerden” verkrijgen. Dit certificaat geldt voor één
jaar, na besluit van de Districtsvergadering op aanbeveling van de
districtssuperintendent, en kan vernieuwd worden door volgende
Districtsvergaderingen op basis van daadwerkelijk werk in evangelisatie in het jaar voorafgaande aan de vergadering.
408.6 Een oudste of districtskandidaat voor ordinatie die in de tijd tussen de
Districtsvergaderingen in zich wil geven aan het evangelisatiewerk,
kan worden erkend door het algemene bureau Clergy Development,
op aanbeveling van de districtssuperintendent. Over de registratie
of aanstelling zal worden gestemd door de Districtsvergadering, op
aanbeveling van de districtssuperintendent.
408.7 Richtlijnen en procedures voor het ontvangen van het certificaat
voor evangelist staan beschreven in het Sourcebook on Ministerial
Development.
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De predikant in het christelijk onderwijs
409. Een lid van de geestelijkheid die als predikant onderdeel is van een programma voor christelijk onderwijs van een plaatselijke kerk kan in functie
zijn als predikant in het christelijk onderwijs.
409.1 Degene die in de jaren voorafgaande aan 1985 een bevoegdheid als
predikant in het christelijk onderwijs heeft gekregen, zal als zodanig erkend blijven. Diegenen die willen beginnen aan de opleiding
die leidt tot de rol van predikant in het christelijk onderwijs, zullen
moeten voldoen aan de vereisten voor ordinatie voor de orde van
diaken voor deze bediening.

De predikant in de muziek
410. Een lid van de Kerk van de Nazarener die zich geroepen voelt tot een bediening in de muziek, kan door de Districtsvergadering worden aangesteld als
predikant in de muziek voor een periode van een jaar, mits deze persoon
1. is aanbevolen voor dit werk door de kerkenraad van de plaatselijke kerk waar hij lid is;
2. blijk heeft gegeven van genade, gaven en bruikbaarheid;
3. minstens een jaar ervaring heeft in een muzikale bediening;
4. niet minder dan een jaar lang zangles heeft gevolgd onder een
gediplomeerde leraar en hij de goedgekeurde studie die is voorgeschreven voor mensen met een muzikale bediening of iets
gelijkwaardigs volgt of deze heeft voltooid;
5. normaal gesproken functioneert als predikant in de muziek;
6. zorgvuldig is onderzocht, onder de leiding van de
Districtsvergadering van het district binnen de grenzen waarvan hij zijn kerkelijk lidmaatschap heeft, betreffende zijn
geestelijke, intellectuele en algehele geschiktheid voor dit soort
werk. (203.10)
410.1 Alleen diegenen die fulltime in deze bediening werken als hun
belangrijkste aanstelling en roeping, en over een bewijs van lidmaatschap van de geestelijkheid beschikken, zullen worden beschouwd
als in functie zijnde predikanten.

De zendeling
411. De zendeling is een lid van de geestelijkheid of een leek die is benoemd
door de Algemene Raad om namens de kerk zijn bediening uit te voeren,
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via de Commissie Wereldzending of via de Commissie USA/Canada ZendingEvangelisatie. Een zendeling die is aangesteld en beschikt over een bewijs
van lidmaatschap van de geestelijkheid zal worden beschouwd als een in
functie zijnde predikant.

De predikant
412. Een predikant is iemand (115) die, geroepen door God en Zijn mensen, toezicht houdt over een plaatselijke kerk. Een predikant die belast is met de zorg
voor een plaatselijke kerk is een in functie zijnde predikant. (210)
413. De kerntaken van een predikant zijn:
413.1 Bidden.
413.2 Het prediken van het Woord.
413.3 Het toerusten van de heiligen voor het werk in de bediening
413.4 Het bedienen van de sacramenten.
413.5 Het zorgen voor de mensen door pastorale bezoeken, vooral voor de
zieken en behoeftigen.
413.6 Het troosten van hen die treuren.
413.7 Het terechtwijzen, berispen en bemoedigen, met alle lankmoedigheid
en zorgvuldige onderwijzing.
413.8 Het nastreven met alle middelen van de bekering van zondaren, de
volkomen heiligmaking van de bekeerden, en het opbouwen van
Gods mensen in het allerheiligst geloof. (25)
413.9 Het minstens eenmaal per kwartaal bedienen van het Heilig
Avondmaal. Predikanten worden aangemoedigd tot een frequentere
viering van dit genademiddel. Een districtskandidaat voor ordinatie
die niet volledig beantwoordt aan de regelingen van 429.7 (zie ook
802), zal maatregelen treffen voor de bediening van het sacrament
door een geordineerde predikant. Aandacht moet worden gegeven
aan het bedienen van het Heilig Avondmaal aan mensen die aan huis
gebonden zijn, onder toezicht van de predikant.
413.10 Het koesteren van de roeping die mensen voelen tot een christelijke
bediening en het begeleiden van deze geroepenen. Dit omvat ook hen
de richting wijzen tot een passende voorbereiding op hun bediening.
413.11 Het vervullen van de verwachtingen van God en de kerk middels een
levenslang studieprogramma. (435.15)
413.12 Het koesteren van zijn eigen roeping gedurende de jaren in de bediening, het onderhouden van een leven van persoonlijke devotie die
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zijn eigen ziel verrijkt, en, indien getrouwd, het bewaken van de
integriteit en levendigheid van zijn huwelijksrelatie.
414. De bestuurlijke taken van de predikant zijn
414.1 Het ontvangen van mensen als lid van de plaatselijke kerk overeenkomstig 107 en 107.1.
414.2 Het zorgen voor alle afdelingen van de plaatselijke kerk.
414.3 Het benoemen van de zondagsschoolleiders in overeenstemming
met 145.8.
414.4 Het eenmaal per jaar (114) aan de gemeente voorlezen van zowel
de constitutie van de Kerk van de Nazarener als het Convenant van
Christelijk Gedrag zoals opgenomen in 1-27 en 33-39, of het jaarlijks
laten drukken en onder de leden van de kerk laten verspreiden van
dit gedeelte van het Handboek.
414.5 Het toezicht houden op het verzamelen van al het statistische
materiaal van alle afdelingen van de plaatselijke kerk, en het vlot
verstrekken van al deze gegevens aan de Districtsvergadering via de
districtssecretaris. (114.1)
414.6 Het leiding geven aan de evangelisatie-, onderwijs-, aanbiddings- en
uitbreidingsprogramma’s van de plaatselijke kerk, in overeenstemming met de doelen en programma’s van het district en de algemene
kerk.
414.7 Het voorleggen van een verslag aan de jaarvergadering van de kerk,
daarin begrepen een verslag over de stand van zaken in de kerk
en haar afdelingen, en een schets van terreinen waar toekomstige
behoeften liggen met aanbevelingen ter verwijzing door de kerk aan
haar leiders of afdelingen ter bestudering en/of uitvoering in toekomstige activiteiten voor groei en voortgang.
414.8 Het benoemen van een onderzoekscommissie van 3 mensen in het
geval dat er een beschuldiging tegen een kerklid is ingediend. (504)
414.9 Ervoor te zorgen dat alle bedragen die via de plaatselijke zendingsvereniging bijeen zijn gebracht voor het Wereldevangelisatiefonds
vlot worden overgemaakt aan de algemene penningmeester; en dat
alle districtsbijdragen vlot worden overgemaakt aan de districtspenningmeester. (136.2)
414.10 Het voordragen aan de kerkenraad van alle betaalde werknemers
van de plaatselijke kerk, en het toezicht houden op hen. (160.1-60.3)
414.11 Het samen met de secretaris van de kerk ondertekenen van alle
eigendoms-, hypotheek- en aflossingsakten, contracten en andere
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414.12

414.13

414.14

414.15

juridische documenten waarin niet op andere wijze is voorzien in
het Handboek. (102.3, 103-4.3)
Het in kennis stellen van de predikant van de dichtstbijzijnde kerk
als een lid of een vriend van een plaatselijke kerk of een van haar
afdelingen verhuist naar een andere plaats binnen hetzelfde district
waardoor de kerkgang naar de oude gemeente niet praktisch meer
is, door het verstrekken van het adres van dit lid of deze vriend.
Het samen met de kerkenraad treffen van maatregelen om de toegewezen bijdragen voor het Wereldevangelisatiefonds en het district
bijeen te brengen, zoals die aan de plaatselijke kerk zijn toegewezen,
overeenkomstig de plannen die door de Algemene Vergadering zijn
aangenomen en zijn onderschreven door de Districtsvergadering.
(38.2, 130, 154)
De predikant kan, wanneer hij daartoe door een lid wordt verzocht,
een overschrijving van het kerkelijk lidmaatschap, een certificaat
van aanbeveling of een uitschrijving verstrekken. (111-11.1, 112.2,
813.2-813.6)
De predikant zal ex-officio preses van plaatselijke kerk zijn, voorzitter
van de kerkenraad, en lid van alle gekozen en vaste raden en commissies van de kerk die hij dient. De predikant zal toegang hebben
tot hele administratie van de kerk. (127, 145, 150, 152, 153.1)

415. De predikant zal het recht hebben zijn stem uit te brengen inzake de voordracht van alle hoofden van de afdelingen van de plaatselijke kerk, en elke
Nazarener organisatie voor dagonderwijs.
416. De predikant zal geen financiële verplichtingen aangaan of creëren, geld tellen of uitgeven namens de plaatselijke kerk, tenzij hij daarvoor is gemachtigd
en opdracht heeft gekregen door een meerderheidsbesluit van de kerkenraad of een ledenvergadering. Dit besluit, indien genomen, behoeft de
schriftelijke goedkeuring van de Districtsadviesraad en zal duidelijk in de
notulen van de kerkenraad of ledenvergadering opgenomen moeten worden.
Geen enkele predikant, of een lid van zijn directe familie, zal geld van welke
kerkelijke rekening ook mogen uitgeven, tenzij met schriftelijke goedkeuring
van de districtssuperintendent. Onder directe familie wordt verstaan: de
echtgeno(o)t(e), kinderen, broers en zussen of ouders. (129.1, 129.21-29.22)
417. De predikant zal het gezamenlijke advies van de districtssuperintendent en
de Districtsadviesraad altijd zeer serieus nemen. (222.2, 435.2)
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418. In het geval dat een districtsbevoegde of een geordineerde predikant met
bewijs van ordinatie van een andere denominatie in de tijd tussen de zittingen van de Districtsvergadering lid wil worden van een plaatselijke kerk,
mag een predikant zo iemand niet als lid welkom heten zonder eerst de
aanbeveling van de Districtsadviesraad te hebben verkregen. (107, 225)
419. Voor het uitoefenen van dit ambt zal de predikant verantwoording verschuldigd zijn aan de Districtsvergadering, waaraan hij jaarlijks verslag uit zal
brengen en een kort getuigenis zal geven inzake zijn persoonlijke christelijke
ervaring. (203.3, 429.8, 435.9)
420. De predikant zal automatisch lid worden van de kerk waarvan hij de predikant is; of, in het geval dat hij zorg draagt voor meer dan één kerk, van de
kerk van zijn keuze. (435.8)
421. Pastorale dienst omvat de bediening van een predikant of een assistent predikant, die werkzaam kan zijn in een speciale bediening, die wordt erkend
en goedgekeurd door de toepasselijke besturende, bevoegdheid verlenende
en ondersteunende instanties. Een lid van de geestelijkheid die tot een van
deze vormen van pastorale dienst is geroepen in relatie met een kerk mag
beschouwd worden als een in functie zijnde predikant.
422. Hulppredikant. Een districtssuperintendent zal de bevoegdheid hebben om
een hulppredikant aan te stellen, die zal dienen onder de volgende regels:
1. Een hulppredikant kan zijn een Nazarener lid van de geestelijkheid die in een bepaalde functie dient, een plaatselijke
kandidaat voor ordinatie of een lekenprediker van de Kerk van
de Nazarener, een predikant die aangevraagd heeft lid te worden van de Kerk van de Nazarener of een predikant die lid is
van een andere denominatie.
2. Een hulppredikant zal tijdelijk aangesteld worden om het Woord
te verkondigen en voor een bediening als predikant te zorgen,
maar zal niet het recht hebben de sacramenten te bedienen of
huwelijken in te zegenen, tenzij dat recht hem toekomt op een
andere basis, en hij zal niet de bestuurstaak van de predikant
uitvoeren, behalve in het opstellen van verslagen, tenzij hij
daartoe gemachtigd is door de districtssuperintendent.
3. Het kerkelijk lidmaatschap van een hulppredikant zal niet automatisch overgaan naar de kerk die hij dient.
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4.

5.

Een hulppredikant zal een niet-stemgerechtigd lid van de
Districtsvergadering zijn, tenzij hij stemrecht heeft op een
andere basis.
Een hulppredikant kan elk moment door de districtssuperintendent verplaatst of vervangen worden.

De interim predikant
423. Een oudste kan worden goedgekeurd door de Districtsvergadering voor
functie Aangestelde Districts Interim (DIA in het Engels) op aanbeveling
van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad, en kan als
zodanig dienen wanneer de districtssuperintendent en een plaatselijke
kerkenraad daarom vragen (209.1).

De zangevangelist
424. Een zangevangelist is een lid van de Kerk van de Nazarener wiens bedoeling het is het grootste deel van zijn tijd te besteden aan evangelisatie via
de muziek. Een zangevangelist die beschikt over een bewijs van ordinatie
als predikant en die actief betrokken is in deze bediening als zijn belangrijkste aanstelling, die niet een relatie als gepensioneerde met de kerk of één
van haar afdelingen of instellingen heeft, zal worden beschouwd als een in
functie zijnde predikant.
424.1 Richtlijnen en procedures voor het erkennen van zangevangelisten
staan vermeld in het Sourcebook on Ministerial Development.

Speciale dienst
425. Een lid van de geestelijkheid in actieve dienst, waarin niet op andere wijze is
voorzien, zal benoemd worden in speciale dienst, indien deze dienst wordt
goedgekeurd door de Districtsvergadering, en zal worden vermeld door het
district als in functie zijnde predikant.
425.1 Een oudste of diaken die werkzaam is als predikant binnen een aan
de kerk gerelateerde organisatie die de kerk dient, of die na zorgvuldige evaluatie van zijn Districtsvergadering goedkeuring heeft
gekregen om een onderwijsinstelling, een evangelische organisatie
of zendingsgenootschap te dienen die niet direct aan de kerk gerelateerd is, mag in speciale dienst benoemd worden onderworpen
aan 435.11.
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Opleiding voor predikanten
Voor predikanten
426. De kerkelijke opleiding is bestemd om te helpen in de training van door God
geroepen dienaren wier dienst essentieel is voor de ontplooiing en uitbreiding van de heiligingsboodschap in nieuwe gebieden met mogelijkheden
voor evangelisatie. Wij erkennen het belang van een duidelijk begrip van
onze taak, gebaseerd op de opdracht van Christus aan Zijn kerk in Matteüs
28:19-20, om “heen te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken”. Veel
training is voornamelijk theologisch en bijbels van aard, en leidt tot ordinatie in de geestelijke stand van de Kerk van de Nazarener. De Districtsraad
Kerkelijke Opleidingen zal de plaatsing en de vooruitgang van elke student
binnen de goedgekeurde studie bepalen.
426.1 Vervulling van de onderwijskundige grondslagen voor geordineerde
predikanten. Door de Kerk van de Nazarener wordt voorzien in een
variëteit aan onderwijsinstituten en programma’s over de gehele
wereld. De bronnen in sommige gebieden bieden ruimte aan de ontwikkeling van meer dan een programma of studierichting voor de
bediening. De normale verwachting is dat elke student gebruik zal
maken van de meest passende goedgekeurde weg naar de bediening
die de kerk in zijn deel van de wereld aanbiedt. Sommige persoonlijke omstandigheden van de student maken dit ideaal onmogelijk.
De kerk zal proberen zo flexibel mogelijk te zijn in het aanbieden
van adequate wegen die naar een bediening leiden voor elke persoon die door God geroepen is tot geestelijk werk in de kerk. Een
goedgekeurde opleiding, geleid door de Districtsraad Kerkelijke
Opleidingen, en de college/seminarie programma’s, ontwikkeld
door de opleidingsinstituten, kunnen worden gebruikt. Ze zouden
dezelfde algemene normen zoals beschreven in het International
Sourcebook on Developmental Standards for Ordination en het
Regional Sourcebook on Ordination moeten omvatten. Als een
districtskandidaat voor ordinatie een erkende opleiding voltooid
heeft, zal de onderwijsinstelling een diploma overhandigen aan de
districtskandidaat voor ordinatie. Die zal het diploma laten zien
aan de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen die verantwoordelijk
is voor het aan de Districtsvergadering aanbevelen dat genoemde
kandidaat de vereiste opleiding voltooid heeft.
426.2 Culturele aanpassingen voor de onderwijskundige grondslagen voor
geordineerde predikanten. De variëteit van culturele contexten in de
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wereld maakt dat één enkel studieprogramma voor alle delen van de
wereld onmogelijk is. Elke regio zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van specifieke eisen die aan het studieprogramma gesteld
moeten worden om te komen tot een programma dat de onderwijskundige grondslagen voor geordineerde predikanten op zo’n wijze
biedt dat daarin de bronnen en verwachtingen van dit betreffende
gebied weerspiegeld worden. Toestemming van de International
Course of Study Advisory Committee, Algemene Raad en de Raad
van Algemene Superintendenten (426.5) is vereist voordat men een
regionaal ontwikkeld programma voor de onderwijskundige grondslagen voor geordineerde predikanten mag aanbieden. Zelfs binnen
regio’s zijn er verschillen in culturele verwachtingen en bronnen.
Dus zullen culturele gevoeligheid en flexibiliteit kenmerkend zijn
voor de regionale programma’s voor de onderwijskundige grondslagen voor geordineerde predikanten, dat zal worden geleid door
de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen. Culturele aanpassingen van
de regionale programma’s voor de onderwijskundige grondslagen
voor geordineerde predikanten zullen worden goedgekeurd door
Clergy Development en de International Course of Study Advisory
Committee, in overleg met de regionale onderwijs coördinator.
426.3 Algemene aandachtspunten bij de studie voor predikant.
Hoewel het studieprogramma vaak gezien wordt als enkel academisch en studiegericht, is het principe veel breder. Het karakter
van de docent, de relatie tussen studenten en docent, de omgeving
en de ervaringen van de student vormen samen met de lesstof het
totale studieprogramma. Desondanks zal het studieprogramma voor
predikant een minimaal aantal cursussen bevatten die de onderwijskundige grondslagen voor geordineerde predikanten zullen vormen.
Culturele verschillen en een verscheidenheid van middelen zullen
detailverschillen in studieprogramma’s vereisen. Alle programma’s
voor de onderwijskundige grondslagen voor geordineerde predikanten die goedkeuring van Clergy Development willen ontvangen,
zouden zorgvuldig aandacht moeten geven aan inhoud, competentie,
karakter en context. Alle cursussen hebben in verschillende maten
al die 4 elementen in zich. Het doel van een goedgekeurd studieprogramma is dat het cursussen bevat die predikanten helpen de
zendingsopdracht van de Kerk van de Nazarener te vervullen, zoals
de Raad van Algemene Superintendenten die geformuleerd heeft:
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“De missie van de kerk is het beantwoorden aan de grote opdracht
van Christus: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen” (Matteüs 28:19-20). De primaire doelstelling van de Kerk van de
Nazarener is het bevorderen van het Koninkrijk van God door het
bewaren en verspreiden van christelijke heiligheid zoals beschreven
in de Schriften.”
“De essentiële doelen van de Kerk van de Nazarener zijn ‘een heilige
christelijke gemeenschap, de bekering der zondaren, de volkomen
heiligmaking van de gelovigen en hun groei in heiliging en de
eenvoud en de geestelijke kracht die in de eerste christelijke kerk
aanwezig was, gepaard gaande met de prediking van het evangelie
aan de ganse schepping” (Handboek art. 25)
Het studieprogramma wordt beschreven door de volgende elementen:
•• Inhoud. Kennis van de inhoud van het Oude en Nieuwe
Testament, de theologie van het christelijk geloof en de geschiedenis en missie van de kerk zijn essentieel voor een bediening.
Kennis over hoe de Schriften geïnterpreteerd moeten worden,
heiligingsleer en onze wesleyaanse kenmerken, en de geschiedenis en de bestuursvorm van de Kerk van de Nazarener moet
onderdeel uitmaken van deze cursussen.
•• Competentie. Vakbekwaamheid in mondelinge- en schriftelijke communicatie, management en leiderschap, financiën en
analytisch denken zijn evenzo essentieel voor de bediening.
Aansluitend op algemeen onderwijs op deze terreinen moeten
cursussen die vakbekwaamheid in preken, pastorale zorg en
counseling, liturgiek, effectieve evangelisatie, christelijk onderwijs en kerkbestuur worden toegevoegd. Diplomering vereist de
samenwerking tussen de onderwijsinstelling en een plaatselijke
kerk om de studenten praktijkervaring op te laten doen en op die
manier bekwaamheid te ontwikkelen.
•• Karakter. Persoonlijke groei in karakter, ethiek, spiritualiteit en
persoonlijke en gezinsrelaties is essentieel voor een bediening.
Cursussen op het gebied van christelijke ethiek, geestelijke vorming, menselijke ontwikkeling, de persoon van de predikant, en
huwelijks- en gezinsdynamiek moeten worden toegevoegd.
•• Context. De predikant moet de historische en huidige context
begrijpen en de kijk op de wereld en de sociale omgeving van de
cultuur waarin de kerk getuigt interpreteren. Cursussen die de
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kern van de antropologie en de sociologie, communicatie over
culturele grenzen, zending en sociale studies onderwijzen moeten
worden toegevoegd.
426.4 Voorbereiding op een bediening als geordineerde in niet-Nazarener
scholen of onder niet-Nazarener begeleiding zal worden beoordeeld
door de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen, conform de studieprogramma vereisten zoals vermeld in het Sourcebook on Ordination,
ontwikkeld voor de regio/taalgroep.
426.5 Alle cursussen, academische vereisten en officiële bestuurlijke regelingen zullen worden beschreven in het Sourcebook on Ordination
die voor de regio/taalgroep ontwikkeld is in samenwerking met
Clergy Development. De Handleiding en de noodzakelijke wijzigingen daarop behoeven de steun van de International Course of Study
Advisory Committee en de goedkeuring van Clergy Development,
de Algemene Raad en de Raad van Algemene Superintendenten.
Het Sourcebook zal overeenstemmen met het Handboek en met
de International Sourcebook on Developmental Standards for
Ordination, zoals uitgebracht door Clergy Development in samenwerking met de International Course of Study Advisory Committee.
De International Course of Study Advisory Committee zal worden
benoemd door de Raad van Algemene Superintendenten.
426.6 Zodra de predikant eenmaal voldaan heeft aan de vereisten van een
goedgekeurde opleiding, zal hij voortgaan in een levenslang studieprogramma om de bediening waartoe God hem geroepen heeft op
een hoger plan te brengen. Een minimum verwachting is 20 contacturen jaarlijks (2 erkende “Continuing Education Units {CEU’s})
of een equivalent daarvan zoals bepaald door de regio/taalgroep en
vermeld in de regionale Sourcebook on Ordination. Alle in functie
benoemde geordineerde predikanten zullen verslag doen van hun
voortgang in het levenslange leerproces als deel van hun verslag aan
de Districtsvergadering. Een bijgewerkt verslag van zijn levenslang
studieprogramma zal worden gebruikt bij de bezinning predikant/
kerkenraad en bij het beroepen van een predikant. Het Sourcebook
on Ordination van de regio/taalgroep zal de details bevatten voor
de erkenning en het verslagproces. Jaarlijks worden minimaal 20
contacturen of hun equivalent verwacht. (115, 123, 413.11, 435.15)
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Algemene richtlijnen voor de voorbereiding op een
christelijke bediening
427. Algemene richtlijnen voor de voorbereiding op een christelijke bediening
zijn:
427.1 De goedgekeurde studieprogramma’s, samen met de noodzakelijke
procedures betreffende hun afronding voor hen die willen worden
geordineerd als oudste of diaken of een certificaat wensen voor
bijvoorbeeld zangevangelist of lekenprediker, zijn te vinden in het
regionale Sourcebook on Ordination.
427.2 In regio’s die bestuurlijk met de Afdeling Wereldzending/Evangelisatie
verbonden zijn, zullen alle goedgekeurde studieprogramma’s zoals
die vermeld staan in het regionale Sourcebook on Ordination
onderworpen zijn aan het regionale Sourcebook on Ordination.
(426.2-426.3, 426.5)

Bewijs van ordinatie en
Regelingen voor predikanten
De plaatselijke kandidaat voor ordinatie
428. De plaatselijke kandidaat voor ordinatie is een lid van de Kerk van de
Nazarener die als leek door de plaatselijke kerkenraad bevoegdheid heeft
gekregen voor zijn bediening, onder leiding van de predikant, en als de
gelegenheid zich voordoet, om aldus zijn geestelijke gaven en bruikbaarheid
te kunnen aantonen, gebruiken en ontwikkelen. Hij is begonnen aan een
levenslang proces van leren.
428.1 Ieder lid van de Kerk van de Nazarener die zich door God geroepen
voelt om te preken of om een levenslange bediening binnen de kerk te
volgen, kan een bevoegdheid voor één jaar ontvangen van de kerkenraad van een plaatselijke gemeente die een geordineerde predikant
heeft op aanbeveling van de predikant; of van de kerkenraad van een
plaatselijke gemeente die geen geordineerde predikant heeft als het
verlenen van de bevoegdheid wordt aanbevolen door de predikant
en goedgekeurd door de districtssuperintendent. Allereerst moet
de kandidaat worden onderzocht inzake zijn persoonlijke ervaring
van verlossing, kennis van de bijbelse leerstellingen, en de kerkorde.
Daarnaast moet hij ook aantonen dat zijn roeping onderbouwd wordt
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door genade, gaven en bruikbaarheid. Een plaatselijke kandidaat
voor ordinatie zal op de jaarvergaderingen een verslag voorleggen
aan de plaatselijke kerk. (113.9, 129.12, 208.12)
De kerkenraad zal aan elke plaatselijke kandidaat voor ordinatie
een schriftelijk bewijs van bevoegdheid geven, getekend door de
predikant en de secretaris van de kerkenraad. Als een kerk wordt
waargenomen door iemand die geen districtsbevoegdheid heeft, kan
diegene van de Districtsadviesraad op aanbeveling van de districtssuperintendent een plaatselijke bevoegdheid krijgen, of kan die
bevoegdheid vernieuwd worden. (208.12, 222.10)
De bevoegdheid van een plaatselijke kandidaat voor ordinatie kan
worden vernieuwd door de kerkenraad van een plaatselijk kerk die
een oudste als predikant heeft op aanbeveling van de predikant;
of door de kerkenraad van een plaatselijke kerk die geen oudste
als predikant heeft als het vernieuwen van de bevoegdheid wordt
aanbevolen door de predikant en goedgekeurd door de districtssuperintendent. (129.12, 208.12)
Plaatselijke kandidaten voor ordinatie zullen een goedgekeurde
opleiding volgen onder de leiding van de Districtsraad Kerkelijke
Opleidingen. Als de plaatselijke kandidaat voor ordinatie niet minstens twee vakken van de vereiste en goedgekeurde kerkelijke
opleiding heeft afgerond, kan zijn plaatselijke bevoegdheid na twee
jaar niet meer worden vernieuwd zonder schriftelijke goedkeuring
van de districtssuperintendent.
Een plaatselijke kandidaat voor ordinatie die minstens één jaar als
zodanig gediend heeft en de noodzakelijke studie voltooid heeft, kan
door de kerkenraad worden aanbevolen aan de Districtsvergadering
voor districtsbevoegdheid; maar, als die niet wordt verleend, blijft
zijn eerdere bevoegdheid gehandhaafd. (129.12, 426, 429.1)
Als een plaatselijke kandidaat voor ordinatie die is aangesteld als
waarnemend predikant dat blijft na de Districtsvergadering volgende
op de aanstelling, dient dit goedgekeurd te worden door de Raad
Geestelijke Stand. (209, 228.5, 422)
Een plaatselijke kandidaat voor ordinatie komt niet in aanmerking
om de sacramenten van doop en Heilig Avondmaal te bedienen, en
zal geen huwelijken inzegenen. (429.7)

De districtskandidaat voor ordinatie
429. Een districtskandidaat voor ordinatie is iemand wiens geestelijke roeping en
gaven formeel erkend zijn door de Districtsvergadering middels het verlenen
van een bevoegdheid, om hem daarmee te machtigen en te benoemen voor
dienstbaarheid op een groter gebied en tot grotere rechten en verantwoordelijkheden dan welke behoren bij een plaatselijke kandidaat voor ordinatie,
als stap op weg naar ordinatie als oudste of diaken. Dit bewijs van districtsbevoegdheid zal een verklaring bevatten waarin staat of de predikant zich
voorbereid op ordinatie als oudste of als diaken (429.7)
429.1 Als er leden zijn van de Kerk van de Nazarener die zich geroepen voelen tot een levenslange bediening, kunnen ze van de
Districtsvergadering een bevoegdheid krijgen als predikanten mits zij
1 een volledig jaar plaatselijk kandidaat voor ordinatie zijn
geweest en;
2, een vierde deel van een goedgekeurde opleiding hebben voltooid, of, de cursus Nazarener geschiedenis en organisatie
hebben voltooid, benevens 5 andere vakken in het kader van
het goedgekeurde studieprogramma, of, indien ze ingeschreven
staan bij een Nazarener college/universiteit of seminarie, een
vierde deel van de voorgeschreven leseenheden in het college/
universiteit- of college/ universiteit/seminarieprogramma, of
een vierde deel van het goedgekeurde studieprogramma voor
predikanten van het districts of regionale studiecentrum. De
Districtsraad Geestelijke Stand kan uitzonderingen maken op
deze eis, mits de kandidaat predikant is van een geïnstitueerde
kerk en ingeschreven staat in een goedgekeurde opleiding, en
mits hij jaarlijks de minimum hoeveelheid studie afrondt die het
Handboek voorschrijft voor de vernieuwing van zijn bevoegdheid, en mits de districtssuperintendent deze uitzondering
goedkeurt;
3. zijn aanbevolen voor dit soort werk door de kerkenraad van de
plaatselijke kerk waarvan ze lid zijn. Bij deze aanbeveling zal
de zorgvuldig ingevulde aanvraag voor districtsbevoegdheid
ingesloten zijn;
4. blijk hebben gegeven van genade, gaven en bruikbaarheid;
5. zorgvuldig zijn onderzocht, onder de leiding van de
Districtsvergadering van het district binnen de grenzen waarvan zij hun kerkelijk lidmaatschap hebben, betreffende hun
geestelijke, intellectuele en andere geschiktheid voor dit soort
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werk, inclusief een toepasselijk onderzoek naar iemands achtergrond zoals de Districtsadviesraad dat bepaalt;
6. beloofd hebben onmiddellijk de studie te volgen die voorgeschreven is voor districtskandidaten voor ordinatie;
7. een schriftelijke verklaring kunnen overleggen van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad, indien zij ooit door
dat district gediskwalificeerd zijn, die uitlegt dat die diskwalificatie is opgeheven; en mits hun huwelijksrelatie hen niet
onverkiesbaar maakt voor een districtsbevoegdheid of ordinatie; en
8. in het geval van een vroegere scheiding en een nieuw huwelijk
door de Districtsraad Geestelijke Stand een aanbeveling, vergezeld van ondersteunende documenten, wordt gegeven aan de
verantwoordelijke algemene superintendent, die deze barrière
voor het nastreven van een bevoegdheid of ordinatie kan opheffen. (35.1-5.3, 129.14, 205.6, 428.5)
429.2 Districtskandidaten voor ordinatie van andere evangelische
denominaties die zich wensen te verenigen met de Kerk van de
Nazarener, kunnen een districtsbevoegdheid ontvangen van de
Districtsvergadering, mits zij de papieren waaruit hun bevoegdheid
in de denominatie waarvan zij tevoren lid waren overleggen en mits
zij
1. een gedeelte van een studie hebben voltooid die minimaal gelijkwaardig is aan de studie die door de Kerk van de Nazarener
wordt voorgeschreven voor plaatselijke kandidaten voor
ordinatie;
2. zijn aanbevolen door de kerkenraad van de plaatselijke Kerk
van de Nazarener waarvan zij lid zijn;
3. blijk hebben gegeven van genade, gaven en bruikbaarheid;
4. zorgvuldig zijn onderzocht, onder de leiding van de
Districtsvergadering, betreffende hun geestelijke, intellectuele
en andere geschiktheid voor dit soort werk; en
5. beloofd hebben onmiddellijk de studie te volgen die voorgeschreven is voor districtskandidaten voor ordinatie. (203.6)
429.3 Een districtsbevoegdheid eindigt met de afsluiting van de volgende
Districtsvergadering. Ze kan vernieuwd worden door een stemming
in de Districtsvergadering, mits
1. de kandidaat die vernieuwing wenst de volledig ingevulde
aanvraag voor districtsbevoegdheid zal indienen bij de
Districtsvergadering; en mits
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2.
3.

de kandidaat minstens 2 onderdelen zal hebben voltooid van
de voorgeschreven studie, en mits
de vernieuwing van de districtsbevoegdheid van de kandidaat is
aanbevolen door de kerkenraad van de plaatselijke kerk waarvan hij lid is, op aanbeveling van de predikant.

In het geval echter dat hij niet het vereiste gedeelte van de studie voltooid heeft, kan de districtsbevoegdheid slechts door de
Districtsvergadering vernieuwd worden nadat er een schriftelijke
verklaring voor deze tekortkoming is overlegd. Deze verklaring zal
de Districtsraad Geestelijke Stand tevreden moeten stellen en moeten worden goedgekeurd door de algemene superintendent die de
vergadering voorzit. De Districtsvergadering mag echter met reden
en naar eigen goeddunken tegen de vernieuwing van een districtsbevoegdheid stemmen.
Districtskandidaten voor ordinatie die de studie hebben afgerond
en van de Districtsvergadering de gepensioneerde status hebben
verkregen, zullen met aanbeveling van de Districtsadviesraad hun
bevoegdheid kunnen laten verlengen zonder het formulier voor de
aanvraag van districtsbevoegdheid in te vullen. (203.6)
429.4 Om in aanmerking te komen voor ordinatie moeten kandidaten hun
goedgekeurde studie afgerond hebben binnen 10 jaar na de verlening
van de eerste districtsbevoegdheid. Een uitzondering hierop vanwege bijzondere omstandigheden, moet worden aanbevolen aan de
Districtsvergadering door de Raad Geestelijke Stand, die een duidelijke tijdslimiet moet stellen en is onderworpen aan de goedkeuring
van de verantwoordelijke algemene superintendent.
De bevoegdheid van een districtskandidaat voor ordinatie die niet
in aanmerking komt voor ordinatie doordat hij zijn goedgekeurde
studie niet heeft voltooid binnen de gestelde tijdslimiet kan vernieuwd worden op aanbeveling van de Districtsadviesraad en de
Raad Geestelijk Stand.
429.5 In het geval van districtskandidaten voor ordinatie die dienen als
predikant, zal de aanbeveling voor vernieuwing van districtsbevoegdheid worden gedaan door Districtsadviesraad in plaats van
de plaatselijke kerkenraad. (222.10)
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429.6 De verantwoordelijke algemene superintendent zal elke districtskandidaat voor ordinatie een bewijs verstrekken dat getekend is door de
verantwoordelijke algemene superintendent, de districtssuperintendent en de districtssecretaris.
429.7 Districtskandidaten voor ordinatie zullen de bevoegdheid krijgen het
Woord te verkondigen en/of hun gaven in diverse bedieningen ten
bate van het Lichaam van Christus te gebruiken; en, mits zij jaarlijks
de vereiste studie voltooien en functioneren als predikanten, of zijn
betrokken in een actieve en in functie benoemde bediening die wordt
erkend door het district waarin zij hun lidmaatschap hebben, zullen
ook de bevoegdheid krijgen de sacramenten van doop en avondmaal
te bedienen in hun eigen gemeenten, en om huwelijken in te zegenen
als de wetten van het land dat niet verbieden. (34.5, 35.2, 409-10, 413,
413.4, 413.9, 421, 430-430.2, 431-431.2, 800, 802, 803)
429.8 Alle districtskandidaten voor ordinatie zullen lid zijn van het district
waartoe de gemeente behoort waarvan zij lid zijn, en zullen jaarlijks
verslag uitbrengen aan hun Districtsvergadering. (201, 203.3, 419)
429.9 In het geval dat een districtskandidaat voor ordinatie zich verenigd
heeft met een andere denominatie dan de Kerk van de Nazarener,
of betrokken is geraakt in een andere christelijke bediening zonder
de goedkeuring van de Districtsadviesraad van het district waarin
hij als geestelijke lid is, of de schriftelijke toestemming van de Raad
van Algemene Superintendenten, zal zijn lidmaatschap van en status als predikant binnen de Kerk van de Nazarener vanwege dat feit
onmiddellijk beëindigd worden, en de Districtsvergadering zal ervoor
zorgen dat in haar notulen de volgende verklaring wordt opgenomen: “Verwijderd van de ledenlijst en uit de bediening van de Kerk
van de Nazarener door zich te hebben verenigd met een andere kerk,
denominatie, of bediening”. (107, 112)

De diaken
430. Een diaken is een predikant wiens roeping van Godswege tot een christelijke
bediening, gaven en bruikbaarheid duidelijk geworden en verbreed zijn door
een passende training en ervaring, die apart gezet is voor de dienst aan
Christus door een besluit van een Districtsvergadering en door een plechtige ordinatie, en die is gemachtigd om binnen een christelijke bediening
bepaalde functies uit te oefenen.
430.1 De diaken getuigt niet van een specifieke roeping tot prediking.
De kerk erkent, op basis van de Schrift en de ervaring, dat God
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individuen roept tot een levenslange bediening die niet getuigen
van zo’n specifieke roeping. Bovendien gelooft zij dat individuen die
aldus geroepen zijn tot een bediening zouden moeten worden erkend
en bevestigd door de kerk, en zouden moeten beantwoorden aan de
vereisten die door de kerk zijn vastgesteld, en dat aan hen verantwoordelijkheid gegeven zou moeten worden. Dit is een permanente
geestelijke orde.
430.2 De diaken moet beantwoorden aan de vereisten voor de orde betreffende opleiding, de passende gaven en genade vertonen, en worden
erkend en bevestigd door de kerk. De diaken zal bekleed worden met
het gezag om de sacramenten van doop en avondmaal te bedienen,
en om huwelijken in te zegenen als de wetten van het land dat niet
verbieden, en bij gelegenheid de eredienst te leiden en te preken.
Het is duidelijk dat de Heer en de kerk de gaven en genade van deze
persoon in diverse ondersteunende bedieningen kunnen gebruiken.
Als symbool van de dienende functie van het lichaam van Christus,
mag de diaken zijn gaven ook gebruiken in taken buiten de institutionele kerk. (35.2)
430.3 Iemand die
•• door God geroepen is tot deze bediening;
•• momenteel een bevoegdheid als districtskandidaat voor ordinatie heeft, in functie benoemd is en actief is in die bediening;
•• op enig moment die bevoegdheid voor minstens 3 jaar achtereen
heeft gehad en zolang als geestelijke in functie is geweest;
•• is aanbevolen voor vernieuwing van zijn districtsbevoegdheid
door de kerkenraad van de plaatselijke kerk waarvan hij lid is of
door de Districtsadviesraad;
•• aan alle vereisten die de kerk hiervoor stelt voldaan heeft;
•• de volledige voorgeschreven studie voor districtsbevoegdheid en
voor ordinatie als diaken succesvol afgerond heeft;
•• zorgvuldig is onderzocht door de Raad Geestelijke Stand en door
hen is aanbevolen aan de Districtsvergadering;
en wiens
•• eventuele diskwalificatie die door een Districtsvergadering
opgelegd kan zijn is opgeheven door een schriftelijke verklaring
van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad van
genoemd district;
•• huwelijksrelatie hem niet onverkiesbaar maken voor ordinatie;
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kan met een tweederdemeerderheid van stemmen in de
Districtsvergadering gekozen worden tot de orde van diaken.
In het geval van parttime assistenten of parttime predikanten, moet
duidelijk zijn dat een uitbreiding van het aantal jaren nodig is, afhankelijk van hun betrokkenheid in de bediening van de plaatselijke
kerk, en dat hun getuigenis en bediening aantonen dat hun roeping
tot een bediening boven elk ander streven uit gaat. (35.1-35.3, 203.6,
320, 426)
430.4 Als tijdens het uitoefenen van zijn bediening de geordineerde diaken
zich geroepen voelt tot prediking, kan hij geordineerd worden tot
oudste als aan de vereisten voor die orde is voldaan en het bewijs
van ordinatie als diaken is teruggezonden.

De oudste
431. Een oudste is een predikant wiens roeping van Godswege tot prediking,
gaven en bruikbaarheid duidelijk geworden en verbreed zijn door een passende training en ervaring, en die apart gezet is voor de dienst aan Christus
door een besluit van een Districtsvergadering en door een plechtige ordinatie, en die aldus volledig gemachtigd is om alle functies van een christelijke
bediening uit te oefenen.
431.1 Wij erkennen slechts één orde van predikende predikanten – die van
oudste. Dit is een permanente orde in de kerk. De oudste moet de
kerk op goede wijze besturen, het Woord prediken, de sacramenten
van doop en avondmaal bedienen, huwelijken inzegenen, en dat alles
in de naam van en onderworpen aan Jezus Christus, het Hoofd van
de Kerk. (35.2, 412-413.3, 413.9, 435.12)
431.2 De kerk verwacht dat degene die geroepen is tot deze officiële bediening een rentmeester van het Woord zal zijn en zijn leven lang al zijn
energie geeft aan de verkondiging ervan.
431.3 Iemand die
•• door God geroepen is tot deze bediening;
•• momenteel een bevoegdheid als districtskandidaat voor ordinatie heeft, in functie benoemd is en actief is in die bediening;
•• op enig moment die bevoegdheid voor minstens 3 jaar achtereen
heeft gehad en zolang als geestelijke in functie is geweest;
•• is aanbevolen voor vernieuwing van zijn districtsbevoegdheid
door de kerkenraad van de plaatselijke kerk waarvan hij lid is of
door de Districtsadviesraad;
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•• aan alle vereisten die de kerk hiervoor stelt voldaan heeft;
•• de volledige voorgeschreven studie voor districtsbevoegdheid en
voor ordinatie als oudste succesvol afgerond heeft;
•• zorgvuldig is onderzocht door de Raad Geestelijke Stand en door
hen is aanbevolen aan de Districtsvergadering;
en wiens
•• eventuele diskwalificatie die door een Districtsvergadering opgelegd kan zijn is opgeheven door een schriftelijke verklaring van
de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad van het district waar de diskwalificatie was opgelegd;
•• huwelijksrelatie hem niet onverkiesbaar maken voor ordinatie;
kan met een tweederdemeerderheid van stemmen in de
Districtsvergadering gekozen worden tot de orde van oudste.
In het geval van parttime assistenten of parttime predikanten, moet
duidelijk zijn dat een uitbreiding van het aantal jaren nodig is, afhankelijk van hun betrokkenheid in de bediening van de plaatselijke
kerk, en dat hun getuigenis en bediening aantonen dat hun roeping
tot een bediening boven elk ander streven uit gaat. (35.1-35.3, 203.6,
320, 426)
Iemand die door God geroepen is tot deze bediening, die momenteel een bevoegdheid als districtskandidaat voor ordinatie heeft,
die op enig moment die bevoegdheid voor minstens 3 jaar achtereen heeft gehad, en is aanbevolen voor vernieuwing van zijn
districtsbevoegdheid door de kerkenraad van de plaatselijke kerk
waarvan hij lid is of door de Districtsadviesraad, die aan alle vereisten die de kerk hiervoor stelt voldaan heeft, die de volledige
voorgeschreven studie voor districtsbevoegdheid en voor ordinatie
als oudste succesvol afgerond heeft, die gedurende 2 jaar districtskandidaat voor ordinatie is geweest en die zorgvuldig is onderzocht
door de Raad Geestelijke Stand en door hen is aanbevolen aan de
Districtsvergadering, kan met een tweederdemeerderheid van stemmen in de Districtsvergadering gekozen worden tot de orde van
diaken; mits hij minstens 3 opeenvolgende jaren als geestelijk in functie is geweest, en mits de kandidaat momenteel in functie benoemd
is en actief is in die bediening. In het geval van parttime assistenten
of parttime predikanten, moet duidelijk zijn dat een uitbreiding van
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het aantal jaren nodig is, afhankelijk van hun betrokkenheid in de
bediening van de plaatselijke kerk. Vervolgens moet een eventuele
diskwalificatie die door een Districtsvergadering opgelegd kan zijn
worden opgeheven door een schriftelijke verklaring van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad van genoemd district, en
tevens moet zijn huwelijksrelatie hem niet onverkiesbaar maken
voor ordinatie. (35.1-35.3, 203.6, 320, 424)

Erkenning van bewijs van ordinatie
432. Geordineerde predikanten van andere evangelische denominaties die zich
willen verenigen met de Kerk van de Nazarener en hun bewijs van ordinatie overleggen, kunnen erkenning van hun ordinatie krijgen door de
Districtsvergadering, na een positief resultaat van een onderzoek door de
Districtsraad Geestelijke Stand betreffende hun persoonlijke ervaring en
overtuiging, mits zij:
•• tonen waardering en begrip te hebben voor het Handboek en de geschiedenis van de Kerk van de Nazarener en middels een succesvol afronden
van de betreffende onderdelen van de goedgekeurde studie blijk geven
die toe te kunnen passen;
•• zij de Districtsvergadering de zorgvuldig ingevulde “Vragenlijst Ordinatie/
Erkenning” overleggen, en
•• zij voldoen aan alle vereisten voor ordinatie zoals beschreven in 428-28.3
of 429-29.3;
•• de kandidaat momenteel actief is in een bediening. (203.7, 225, 426,
429.2)
432.1 De verantwoordelijke algemene superintendent zal de aldus
goedgekeurde geordineerde predikant een bewijs van erkenning
verstrekken, getekend door hemzelf, de districtssuperintendent en
de districtssecretaris. (435.6)
432.2 Zodra het bewijs van ordinatie van een predikant van een andere
denominatie aldus formeel erkend is, zal het bewijs van ordinatie
dat door genoemde denominatie verstrekt is aan hem teruggezonden worden, met de volgende tekst daar bovenop geschreven of
gestempeld:
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Erkend door de 			
Districtsvergadering van de
Kerk van de Nazarener d.d. 	
, als basis voor een nieuw
bewijs van ordinatie.
, algemene superintendent
, districtssuperintendent
, districtssecretaris

De emeritus predikant
433. Een emeritus predikant is iemand die van de Districtsvergadering, waar hij
als predikant lid van is, de emeritus status heeft gekregen, na aanbeveling
van de Districtsraad Geestelijke Stand. Elke verandering van status moet
worden goedgekeurd door de Districtsvergadering, na aanbeveling van de
Districtsraad Geestelijke Stand (203.27, 228.8)
433.1 Emeritaat op zich betekent niet de verplichting tot stoppen met
het werk als predikant of het einde van het lidmaatschap van de
Districtsvergadering. Een predikant die in functie was ten tijde van
de aanvraag voor emeritaat of wanneer hij de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt, kan de status van “emeritus in functie” krijgen.
Een predikant die echter niet in functie was op het moment van
emeritaat, zal de status van “emeritus zonder functie” krijgen. (201,
435.9)

De overschrijving van predikanten
434. Als een lid van de geestelijkheid overgeschreven wil worden naar een
ander district, kan de overschrijving van zijn lidmaatschap als predikant
worden verleend door een besluit van de Districtsvergadering, of door de
Districtsadviesraad in de tijd tussen de vergaderingen, waar hij zijn lidmaatschap als predikant heeft. Zo’n overschrijving kan ontvangen worden
door de Districtsadviesraad voordat de Districtsvergadering bijeenkomt,
om daarmee genoemde predikant de volledige rechten en privileges van
het district waarin hij wordt ontvangen te verlenen, onderworpen aan
de uiteindelijke goedkeuring van de Districtsraad Geestelijke Stand en de
Districtsvergadering. (203.8-3.9, 223, 228.9-28.10)
434.1 De overschrijving van een districtskandidaat voor ordinatie is alleen
dan geldig als een gedetailleerd overzicht van diens resultaten in de
goedgekeurde studie voor districtsbevoegden, correct gewaarmerkt
door de secretaris van de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen van de
overschrijvende Districtsvergadering, is gezonden naar de secretaris
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van de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen van het ontvangende
district. De secretaris van de Districtsraad Kerkelijke Opleidingen van
het ontvangende district zal aan zijn districtssecretaris doorgeven
dat een overzicht van de studieresultaten van de predikant is ontvangen. De predikant die wordt overgeschreven zal ervoor zorgen
dat zijn resultaten in de studie bekend worden bij het ontvangende
district. (230.1-230.2)
434.2 De Districtsvergadering die een overschrijving ontvangt zal de
overschrijvende Districtsvergadering op de hoogte brengen van het
ontvangen lidmaatschap van de overgeschrevene. Totdat de overschrijving is ontvangen door een besluit van de Districtsvergadering
waaraan de overschrijving is geadresseerd, zal degene die aldus wordt
overgeschreven lid zijn van de overschrijvende Districtsvergadering.
Een dergelijke overschrijving is slechts geldig tot de afsluiting van
de eerstvolgende zitting, die volgt op de datum van afgifte, van
de Districtsvergadering aan wie de overschrijving is geadresseerd
(203.8, 223, 228.10)

Algemene regels
435. De volgende definities zijn termen die verband houden met de algemene
regels voor predikanten van de Kerk van de Nazarener:
Geestelijken (clergy). Oudsten, diakenen en districtskandidaten voor
ordinatie.
Leken (laity). Leden van de Kerk van de Nazarener die geen geestelijken zijn.
Actief (active). In functie zijnde een rol vervullen.
In functie zijnde (assigned). de status van een lid van de geestelijkheid die
actief is in een van de rollen zoals genoemd in artikelen 404-425.
Niet in functie zijnde (unassigned). De status van een lid van de geestelijkheid van goede reputatie, maar op dit moment niet actief in een van de
rollen zoals genoemd in artikelen 404-425.
Emeritus in functie (retired assigned). De status van een geestelijke die
in functie benoemd was ten tijde van de aanvraag van emeritaat.
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Emeritus niet in functie (retired assigned). De status van een geestelijke
die niet in functie benoemd was ten tijde van de aanvraag van emeritaat.
Onder tucht geplaatst (disciplined). De status van een geestelijke die zijn
rechten, privileges en verantwoordelijkheden ontnomen is door tuchtrechterlijke actie.
In bewaring gegeven bewijs van ordinatie (filed credential). De status
van een bewijs van ordinatie van een lid van de geestelijkheid van goede
reputatie die vanwege het feit dat hij niet actief is als predikant vrijwillig de
rechten, privileges en verantwoordelijkheden als lid van de geestelijkheid
heeft opgegeven door zijn bewijs van ordinatie in bewaring heeft gegeven
bij de algemene secretaris. Iemand die zijn bewijs van ordinatie in bewaring
geeft, blijft een lid van de geestelijkheid en kan zijn rechten, privileges en
verantwoordelijkheden als lid van de geestelijkheid terugontvangen door
een verzoek in te dienen om zijn bewijs van ordinatie terug te ontvangen
conform 437.2 (436, 436.2, 436.8)
Ingeleverd bewijs van ordinatie (surrendered credential). De status
van een bewijs van ordinatie van een lid van de geestelijkheid die, vanwege misdragingen, beschuldigingen, bekentenissen, actie van een tuchtraad
of vrijwillige actie vanwege welke reden ook, behalve inactiviteit in zijn
bediening, zijn rechten, privileges en verantwoordelijkheden als lid van
de geestelijkheid ontnomen zijn. Degene die zijn bewijs van ordinatie ingeleverd heeft, is nog steeds een lid van de geestelijkheid, onder tucht. De
rechten, privileges en verantwoordelijkheden van de geestelijkheid kunnen
worden teruggegeven.
Afgestaan (resigned). De status van een bewijs van ordinatie van een predikant van goede reputatie die, vanwege persoonlijke redenen, heeft besloten
niet langer als predikant beschouwd te willen worden en de rechten, privileges en verantwoordelijkheden als lid van de geestelijkheid afstaat om op
permanente basis leek te worden.
Degene die aldus zijn ambt heeft neergelegd is niet langer een lid van de
geestelijkheid. De rechten, privileges en verantwoordelijkheden van de geestelijkheid kunnen worden hersteld conform 436.3. (436.1, 436.8)
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Verwijderd (removed). De status van een bewijs van ordinatie van een
predikant wiens naam is verwijderd van de lijst van predikanten conform
de regeling in 436.3.
Teruggave van bewijs van ordinatie (return of credential). Het opnieuw
verlenen van de rechten, privileges en verantwoordelijkheden van een geestelijke aan iemand die zijn bewijs van ordinatie in bewaring heeft gegeven.
Herstel van bewijs van ordinatie (restoration of credential). Het
opnieuw verlenen van de rechten, privileges en verantwoordelijkheden van
een geestelijke aan iemand die zijn bewijs van ordinatie ingeleverd heeft of
wiens naam verwijderd was van de lijst predikanten.
Rehabilitatie (rehabilitation). Het proces waarin geprobeerd wordt een
predikant die onder tucht is geplaatst of vrijwillig de rechten, privileges
en verantwoordelijkheden van een geestelijke heeft ingeleverd, te brengen
tot een plaats van geestelijke, emotionele, mentale en fysieke gezondheid
en een plaats van nut en constructieve activiteit. Rehabilitatie omvat niet
noodzakelijkerwijs het teruggeven van de rechten, privileges en verantwoordelijkheden van een geestelijke.
Beschuldiging (accusation). Een geschreven document, ondertekend door
minstens 2 leden van de Kerk van de Nazarener die een lid van de Kerk van
de Nazarener beschuldigen van gedrag dat, indien bewezen, genoemd lid
onder tucht zou plaatsen volgens de regels van het Handboek.
Kennis (knowledge). Een bewust zijn van feiten op basis van het gebruiken
van iemands eigen zintuigen.
Informatie (information). Feiten, uit de tweede hand te weten gekomen.
Overtuiging (belief). Een conclusie, in goed geloof bereikt op basis van
kennis en informatie.
Onderzoekscommissie (investigating committee). Een commissie,
benoemd in overeenstemming met het Handboek, die informatie moet verzamelen betreffende vermeende of veronderstelde misdragingen.
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Aanklacht (charges). Een geschreven document dat specifiek het gedrag
van een lid van de Kerk van de Nazarener beschrijft dat, indien bewezen,
genoemd lid onder tucht zou plaatsen volgens de regels van het Handboek.
Schorsing (suspension). Een soort tucht die een lid van de geestelijkheid
tijdelijk de rechten, privileges en verantwoordelijkheden van een geestelijke
ontneemt.
Goede reputatie (good standing). De status van geestelijken die geen
onafgewikkelde beschuldigingen tegen zich hebben lopen, momenteel niet
onder tucht staan en noch hun bewijs van ordinatie hebben ingeleverd noch
daarvan afstand hebben gedaan of wier naam is verwijderd van de lijst van
predikanten.
435.1 In het geval dat een lid van de geestelijkheid zonder de schriftelijke
toestemming van de Districtsadviesraad van het district waarin hij
zijn lidmaatschap als predikant heeft of de schriftelijke toestemming
van de Raad van Algemene Superintendenten, regelmatig onafhankelijke kerkelijke activiteiten leidt die niet onder de leiding van de
Kerk van de Nazarener vallen, of verbonden is met de uitvoerende
staf van een onafhankelijke kerk of een andere religieuze groep, zal
hij onderworpen worden aan tucht. (435.11, 505.1)
435.2 Een lid van de geestelijkheid zal het gezamenlijke advies van de
districtssuperintendent en de Districtsadviesraad altijd hoogachten.
(417)
435.3 Eventuele aanspraken op een pensioen- of arbeidsongeschiktheidsregeling waarover de kerk nu beschikt of in de toekomst zal beschikken
van een lid van de geestelijkheid en/of zijn nabestaanden zullen
slechts gebaseerd kunnen zijn op de reguliere, actieve dienst van
de predikant als in functie zijnde predikant of evangelist of in een
andere erkende functie, goedgekeurd door de Districtsvergadering.
Deze regel sluit allen in parttime of tijdelijke dienst uit van deelname.
435.4 Een districtskandidaat voor ordinatie die actief in functie is als predikant of als assistent-predikant van de Kerk van de Nazarener zal een
stemgerechtigd lid van de Districtsvergadering zijn. (201)
435.5 De kandidaat die gekozen is tot de orde van oudste of de orde van diaken zal geordineerd worden door handoplegging door de algemene
superintendent en de geordineerde predikanten met passende liturgische handelingen, onder leiding van de algemene superintendent
die de vergadering voorzit. (307.4)
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435.6 De verantwoordelijke algemene superintendent zal aan degene die
aldus geordineerd is een bewijs van ordinatie verstrekken, getekend
door de verantwoordelijke algemene superintendent, de districtssuperintendent en de districtssecretaris. (432.1)
435.7 In het geval dat het bewijs van ordinatie van een oudste of diaken
zoekgeraakt, beschadigd of vernietigd is, kan een duplicaat worden
verstrekt op aanbeveling van de Districtsadviesraad. Een dergelijke
aanbeveling zal direct aan de verantwoordelijke algemene superintendent worden gedaan, en zal met zijn goedkeuring worden
verstrekt aan de algemene secretaris. Op de achterzijde van het certificaat zal het originele nummer worden vermeld met het woord
DUPLICAAT. Als de algemene superintendent of de districtssecretaris
die het originele document getekend hebben niet beschikbaar zijn,
zullen de verantwoordelijke algemene superintendent, de districtssuperintendent en de districtssecretaris van het district dat het
duplicaat verzocht heeft het certificaat ondertekenen. Op de achterkant zal de volgende verklaring geschreven of gedrukt worden, of
beide, en getekend door de verantwoordelijke algemene superintendent, de districtssuperintendent en de districtssecretaris.
Dit certificaat is verstrekt in de plaats van het certificaat van ordinatie dat verstrekt is aan (naam)
, op (datum)
, door de
(ordinerende organisatie) 		
, op welke datum hij werd geordineerd en zijn oorspronkelijke ordinatiecertificaat werd getekend
door 		
en 		
.
Het oorspronkelijke certificaat is (zoekgeraakt, beschadigd,
vernietigd.)
, algemene superintendent
, districtssuperintendent
, districtssecretaris
435.8 Alle oudsten en diakenen zullen lid zijn van een plaatselijke kerk. Als
een oudste of diaken geen lid is van een plaatselijke gemeente van
het district waar hij toe behoort, kan hij van de lijst van oudsten of
diakenen worden verwijderd. (420)
435.9 Alle oudsten en diakenen zullen als predikant lid zijn van de
Districtsvergadering van het district waarin in ze hun kerkelijk
lidmaatschap hebben, en jaarlijks aan deze vergadering rapporteren. Een oudste of diaken die twee opeenvolgende jaren geen
rapport heeft uitgebracht aan de Districtsvergadering, persoonlijk
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of schriftelijk, zal, indien de Districtsvergadering aldus besluit, geen
lid daarvan meer zijn. (30, 201, 203.3, 419, 433.1)
435.10 In het geval dat een geordineerde predikant zich verenigd heeft
met een andere denominatie dan de Kerk van de Nazarener, of
betrokken is geraakt in een andere christelijke bediening zonder
de goedkeuring van de Districtsadviesraad van het district waarin
hij als geestelijke lid is, of de schriftelijke toestemming van de Raad
van Algemene Superintendenten, zal zijn lidmaatschap van en status als predikant binnen de Kerk van de Nazarener vanwege dat feit
onmiddellijk beëindigd worden, en de Districtsvergadering zal ervoor
zorgen dat in haar notulen de volgende verklaring wordt opgenomen: “Verwijderd van de ledenlijst en uit de bediening van de Kerk
van de Nazarener door zich te hebben verenigd met een andere kerk,
denominatie, of bediening”. (107, 112)
435.11 Geen enkele geordineerde predikant zal regelmatig onafhankelijke
kerkelijke activiteiten leiden die niet onder de leiding van de Kerk
van de Nazarener vallen, of onafhankelijke evangelisatieposten of
niet geautoriseerde kerkelijke activiteiten voortzetten, of verbonden zijn met de uitvoerende staf van een onafhankelijke kerk of een
andere religieuze groep, zonder de jaarlijkse schriftelijke toestemming van de Districtsadviesraad of de schriftelijke toestemming van
de Raad van Algemene Superintendenten. Als genoemde activiteiten
in meer dan één district gehouden worden of in een ander district
dan waar de predikant zijn lidmaatschap als predikant heeft, moet
de schriftelijke toestemming worden verkregen van de Raad van
Algemene Superintendenten voordat aan dergelijke activiteiten
wordt meegedaan. De Raad van Algemene Superintendenten zal
de respectievelijke Districtsadviesraden op de hoogte brengen als
genoemd verzoek aan haar is voorgelegd.
Zou een geordineerde predikant niet voldoen aan deze eisen, dan kan
hij op aanbeveling van de Raad Geestelijke Stand, mits dat besluit
is genomen door met een tweederdemeerderheid van al haar leden
en door een besluit van de Districtsvergadering worden geschrapt
als lid van de Kerk van de Nazarener. Het uiteindelijke besluit of een
bepaalde activiteit al dan niet een “onafhankelijke evangelisatiepost”
of een “niet goedgekeurde kerkelijke activiteit” is, is voorbehouden
aan de Raad van Algemene Superintendenten. (112-112.1)
435.12 Een predikant in functie kan een plaatselijke kerk starten als hij
daartoe gemachtigd is door de districtssuperintendent of de
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verantwoordelijke algemene superintendent. Officiële verslagen
van instituering dienen door de districtssuperintendent te worden
opgezonden naar de algemene secretaris. (100, 208.1)
435.13 Het lidmaatschap van de Districtsvergadering is uit hoofde van het
predikant van een gemeente zijn of predikant in een andere functie
benoemd, die actief dient en als voornaamste roeping een dienstverband heeft in een erkende bediening zoals beschreven in artikelen
404-425.
435.14 Het is de plicht van elke predikant van de Kerk van de Nazarener
om zaken van confidentiële aard, die hem door een lid van de
gemeente toevertrouwd worden, terwijl hij in functie is als districtsbevoegde of geordineerde predikant van de Kerk van de Nazarener,
in vertrouwen te houden. Het openbaar maken van zulke zaken
zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de verstrekker wordt nadrukkelijk veroordeeld. Een Nazarener predikant die
bovenstaande regel schendt stelt zich bloot aan de tuchtmaatregelen
zoals beschreven in artikelen 505-507.2 van dit Handboek.
435.15 Van alle oudsten en diakenen wordt verwacht dat ze bezig zijn met
een levenslangs leerproces door jaarlijks 2 “credits” of hun equivalent in het voortgaand onderwijs te voltooien, onder leiding van de
Districtsraad Kerkelijke Opleidingen. (426.6)

Het afstand doen van of verwijderd worden uit een
bediening
436. De algemene secretaris is gemachtigd om het bewijs van ordinatie van predikanten van goede reputatie te ontvangen en zorgvuldig te bewaren, die
deze in bewaring willen geven vanwege het voor bepaalde tijd stopzetten
van hun activiteiten in de bediening. Wanneer een bewijs van ordinatie
in bewaring wordt gegeven, zal het lid van de geestelijkheid de algemene
secretaris aantonen dat dit niet het doel heeft tuchtmaatregelen te ontlopen.
Het in bewaring geven van een bewijs van ordinatie weerhoudt een lid
van de geestelijkheid er niet van als zodanig onder tucht te komen staan.
Leden van de geestelijkheid die hun bewijs van ordinatie in bewaring hebben gegeven bij de algemene secretaris kunnen ze terugontvangen volgens
de regeling in artikel 437.2.
436.1 Als een lid van de geestelijkheid van goede reputatie zijn werk als
in functie zijnde predikant neerlegt om een roeping buiten de geestelijkheid van de Kerk van de Nazarener te volgen, kan hij afstand
doen van de rechten, privileges en verantwoordelijkheden van
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436.2

436.3

436.4

436.5

de geestelijkheid en het bewijs van ordinatie terugzenden naar
de Districtsvergadering waarvan hij lid is, om aan de zorg van de
algemene secretaris te worden overgedragen. Het verslag in de districtsnotulen zal vermelden dat hij was “verwijderd van de lijst van
predikanten, vanwege het afstaan van zijn orde”. Geestelijken die
aldus afstand doen, kunnen hun bewijs van ordinatie terugontvangen volgens de regeling in artikel 437.3.
Een lid van de geestelijkheid die niet voldoet aan de vereisten van
de geestelijkheid door buiten functie te blijven voor een periode van
niet minder dan 4 jaar, zal worden beschouwd als niet langer actief
als geestelijke. In die gevallen is de persoon vereist zijn bewijs van
ordinatie in bewaring te geven. De Districtsraad Geestelijke Stand
zal als volgt verslag doen aan de Districtsvergadering: “het bewijs
van ordinatie van (de oudste of diaken in kwestie) is in bewaring
gegeven door de Districtsraad Geestelijke Stand.” Deze actie moet
gezien worden als neutraal ten opzichte van zijn karakter. Degene die
afstand doet kan zijn bewijs van ordinatie terugontvangen volgens
de regeling in artikel 437.2.
Een lid van de geestelijkheid kan verwijderd worden van de lijst van
predikanten als hij een brief van aanbeveling ontvangt van zijn plaatselijke kerk en die niet gebruikt om lid te worden van een andere
Kerk van de Nazarener vóór de eerstvolgende Districtsvergadering,
of wanneer hij schriftelijk verklaart dat hij zich teruggetrokken heeft
uit de Kerk van de Nazarener, of wanneer hij verhuist van zijn adres
zoals bekend bij de Districtsraad Geestelijke Stand zonder deze raad
binnen één jaar een nieuw adres te verstrekken, of wanneer hij zich
gevoegd heeft bij een andere denominatie, als lid of als predikant,
of wanneer hij geen jaarlijks verslag voorlegt zoals vereist in 429.8
en 435.9; de Districtsraad Geestelijke Stand kan dan aanbevelen en
de Districtsvergadering kan besluiten dat hij wordt geschrapt als lid
van de plaatselijke kerk en de lijst van predikanten van de Kerk van
de Nazarener.
Een lid van de geestelijkheid die niet van goede reputatie is
kan zijn bewijs van ordinatie afstaan op aanbeveling van de
Districtsadviesraad en goedkeuring van de Raad van Algemene
Superintendenten. (437)
Een lid van de geestelijkheid kan geroyeerd worden als predikant
van de Kerk van de Nazarener door ofwel zijn bewijs van ordinatie
in te leveren of door tuchtmaatregelen volgens de artikelen 505-508.
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436.6 Als een oudste of diaken geroyeerd is, zal zijn bewijs van ordinatie worden opgezonden naar de algemene secretaris om door
hem bewaard te worden, onderworpen aan een besluit van de
Districtsvergadering waar de oudste of diaken lid was ten tijde van
zijn royering. (326.5)
436.7 Predikanten, plaatselijke kerkenraden en anderen die mensen in de
kerk in functie benoemen, zullen geen geestelijken die niet van goede
reputatie zijn in een positie van vertrouwen of gezag plaatsen, zoals
predikant, zangleider, zonddagsschoolonderwijzer of een andere
functie, totdat zijn bewijs van ordinatie is hersteld. Uitzonderingen
hierop vereisen de schriftelijke toestemming van zowel de districtssuperintendent onder wie het bewijs van ordinatie was ingeleverd en
de algemene superintendent die verantwoordelijk is voor dat district.
(437.5-437.6)
436.8 Als een niet-emeritus oudste of diaken zich terugtrekt uit de
actieve bediening als lid van de geestelijkheid en een fulltime seculiere betrekking aanvaardt, kan na een periode van 2 jaar door de
Districtsraad Geestelijke Stand van hem geëist worden afstand te
doen van zijn bewijs van ordinatie en het bewijs van ordinatie terug
te geven aan de algemene secretaris. Deze periode van 2 jaar begint
met de eerstvolgende Districtsvergadering na het beëindigen van
zijn werk als lid van de geestelijkheid. De Districtsraad Geestelijke
Stand zal haar besluit rapporteren aan de Districtsvergadering. Deze
actie moet gezien worden als neutraal ten opzichte van zijn karakter.
436.9 Scheiding. Een lid van de geestelijkheid zal binnen 48 uur na het
verzoek door de predikant om ontbinding van het huwelijk bij de
rechter of binnen 48 uur na het daadwerkelijk scheiden van tafel en
bed van de predikant en zijn echtgenote met als doel het afbreken
van het daadwerkelijk samenleven,
1. contact opnemen met de districtssuperintendent en hem op de
hoogte stellen van de genomen stappen;
2. een afspraak maken met de districtssuperintendent en een lid
van de Districtsadviesraad om op een voor een ieder geschikt
tijdstip en plaats bijeen te komen, of wanneer die niet gevonden
wordt, op een tijd en plaats die bepaald is door de districtssuperintendent; en
3. tijdens het gesprek hierboven genoemd onder 2, zal het lid
van de geestelijkheid de omstandigheden uitleggen waaronder
deze stappen genomen zijn, het huwelijksprobleem uitleggen
en de bijbelse gronden op basis waarvan genoemd lid van de
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geestelijkheid toegestaan zou mogen worden te blijven functioneren als lid van de geestelijkheid van goede reputatie uitleggen.
Als een lid van de geestelijkheid niet voldoet aan bovengenoemde punten, zal
dit feit reden zijn voor tucht. Alle predikanten, actief, inactief, met emeritaat,
in functie benoemd of niet, zijn onderworpen aan deze regeling, en moeten
passend ontzag tonen voor het gezamenlijk advies van de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad. Geen actieve of in functie benoemde predikant
kan doorgaan in zijn rol als geestelijke zonder een positieve stemming in de
Districtsadviesraad hierover.

Het herstel van leden van de geestelijkheid in hun kerkelijk
lidmaatschap en goede reputatie
437. Een lid van de geestelijkheid, niet van goede reputatie, die is geroyeerd of
zich teruggetrokken heeft als lid van een plaatselijke kerk, kan zich alleen
opnieuw bij de Kerk van de Nazarener voegen met de toestemming van de
Districtsvergadering van het district waaruit hij zich had teruggetrokken
of die hem had geroyeerd. Zou tot tweemaal toe een verzoek om kerkelijk
lidmaatschap of geestelijke stand worden afgewezen, dan kan de Raad van
Algemene Superintendenten een verzoek goedkeuren om de verantwoordelijkheid voor het herstel te geven aan een ander district waar een plaatsing
kan worden overwogen. Als alle verzoeken om teruggave van het bewijs
van ordinatie worden afgewezen, kan een geordineerde predikant een leek
worden, na goedkeuring van de Districtsadviesraad (436.4).
437.1 Als om wat voor reden ook de naam van een oudste of diaken zal
worden verwijderd van de lijst van de Districtsvergadering, zal
deze oudste of diaken niet worden erkend door een ander district zonder dat de schriftelijke toestemming is verkregen van de
Districtsvergadering van wier lijst zijn naam was verwijderd, behalve
zoals geregeld in artikel 437. (De Districtsadviesraad kan dit verzoek
afhandelen tussen Districtsvergaderingen in.)
437.2 Als een oudste of diaken van goede reputatie zijn bewijs van ordinatie in bewaring heeft gegeven, kan dit bewijs van ordinatie in
opdracht van de Districtsvergadering waar het in eerste instantie in
bewaring was gegeven op elk tijdstip worden teruggegeven aan de
oudste of diaken, mits deze teruggave zal zijn aanbevolen door de
districtssuperintendent en de Districtsadviesraad.
437.3 Als een oudste of diaken van goede reputatie is teruggetreden als
predikant volgens artikel 436.1 en 436.8, kan hij hersteld worden in
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genoemde orde door de Districtsvergadering, nadat hij het formulier Aanvraag Ordinatie/Erkenning heeft ingevuld, de beloften als
predikant opnieuw heeft afgelegd, en is onderzocht en aanbevolen
door de Districtsraad Geestelijke Stand en met goedkeuring van de
verantwoordelijke algemene superintendent.
437.4 Als een geordineerd predikant is overleden wiens bewijs van ordinatie in bewaring was gegeven en die van goede reputatie was ten
tijde van zijn overlijden, kan de familie van de predikant middels een
schriftelijk verzoek aan de algemene secretaris en met goedkeuring
van de districtssuperintendent van het district waar deze in bewaring neming is vastgelegd, het bewijs van ordinatie van genoemde
predikant ontvangen.
437.5 Wanneer een lid van de geestelijkheid niet langer gerechtigd is om
de rechten en privileges van de geestelijkheid uit te voeren, zal de
Districtsraad Geestelijke Stand een geschreven verslag maken betreffende de feiten en omstandigheden waaronder deze verandering van
status heeft plaatsgevonden. Dit verslag zal de aanbeveling van de
Districtsraad Geestelijke Stand bevatten betreffende de wenselijkheid van een rehabilitatieplan. Elk district wordt aangemoedigd een
schriftelijk plan te ontwikkelen, in harmonie met de richtlijnen van
het Handboek, die behulpzaam is in het proces van reactie, rehabilitatie, verzoening en mogelijk herstel in de bediening inzake
geestelijken die betrokken zijn in gedrag dat een geestelijke niet past.
Als dat rehabilitatieplan wenselijk wordt geacht, zal de Districtsraad
Geestelijke Stand, voor zover haalbaar, samen met de persoon in
kwestie werken aan het toepassen van het districtsplan. Het doel van
het plan moet zijn de terugkeer van de persoon naar een plaats van
geestelijke, emotionele, mentale en fysieke gezondheid. De eerste verantwoordelijkheid voor welslagen van het plan ligt bij de betrokken
persoon, maar de contactpersonen zullen de kerk vertegenwoordigen door steun en hulp te verlenen. De contactperso(o)n(en) zullen
elk kwartaal verslag doen aan de Districtsraad Geestelijke Stand
betreffende de voortgang van het rehabilitatieproces. Dit verslag zal
gedaan worden in de vorm zoals vastgesteld door de Districtsraad
Geestelijke Stand. De Districtsraad Geestelijke Stand kan het rehabilitatieplan van tijd tot tijd aanpassen als de omstandigheden daartoe
aanleiding geven.
437.6 Een lid van de geestelijkheid die niet van goede reputatie is zal niet
preken, een zondagsschoolklas onderwijzen, of enig andere positie van vertrouwen of gezag innemen in de kerk of in de eredienst,
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en zal geen enkele rol als predikant gegeven worden tenzij de
Districtsadviesraad, de Districtsraad Geestelijke Stand, de districtssuperintendent en de verantwoordelijke algemene superintendent
bepalen dat de betreffende persoon voldoende voortgang richting
rehabilitatie gemaakt heeft om opnieuw deze persoon dienstbaar
te laten zijn in een plaats van vertrouwen of gezag. Degenen die
deze goedkeuring overwegen zullen zorgvuldig bezien of degene
die de goede reputatie verloren heeft al dan niet voldoende berouw
getoond heeft over zijn misdragingen. Werkelijk berouw omvat een
diep gevoel van persoonlijke schuld, samen met een verandering
van gedrag voor een dusdanig lange tijd dat er voldoende reden is
aan te nemen dat de verandering permanent is. De goedkeuring om
in een plaats van vertrouwen of gezag te dienen kan met of zonder
restricties gegeven worden. (505.1-505.2, 505.5, 505.11-505.12)
437.7 Een lid van de geestelijkheid die zijn goede reputatie verloren heeft,
kan die alleen herwinnen en zijn bewijs van ordinatie terugkrijgen
door actie van de Raad van Algemene Superintendenten, op aanbeveling van de Districtsvergadering waar de goede reputatie is
verloren. Een aanbeveling voor herstel vereist de goedkeuring van
de districtssuperintendent, de Districtsraad Geestelijke Stand, en een
tweederdemeerderheid in de Districtsadviesraad. In het overwegen
of al dan niet aanbevolen moet worden om het bewijs van ordinatie
terug te geven, zal de voortgang in het rehabilitatieproces de toetssteen bij uitstek zijn, maar de voortgang van de tijd zal ook een rol
spelen.
Wanneer een lid van de geestelijkheid zich echter misdragen heeft
op seksueel terrein, zal dat lid van de geestelijkheid niet in aanmerking komen voor herstel voor dat er 4 jaren voorbij zijn gegaan.
Een lid van de geestelijkheid die zijn goede reputatie verloren heeft
als gevolg van seksuele misstappen, moet zich succesvol ontwikkelen volgens een plan voor rehabilitatie gedurende minimaal 4 jaar
voordat de goede reputatie kan worden hersteld. (505.1-5.2, 505.5,
505.11-5.12)
437.8 Omdat sommige vormen van misdraging, zoals seksuele misdraging
met kinderen of van homoseksuele aard, of herhaalde ontrouw binnen het huwelijk, zelden het gevolg zijn van een eenmalige morele
inzinking, zouden personen die zich schuldig gemaakt hebben aan
seksuele misdragingen die een grote waarschijnlijkheid van herhaling in zich hebben, niet hersteld moeten worden tot de status van
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goede reputatie. Deze personen zou evenmin toegestaan mogen
worden om te dienen in een positie van leiderschap, verantwoordelijkheid, of bediening in de plaatselijke kerk. (505.1-5.2, 505.5,
505.11-5.12)
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DEEL VI - RECHTSPRAAK
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Onderzoek naar mogelijke
misdragingen en kerkelijke tucht
500. De doelen van kerkelijke tucht zijn het bewaren van de integriteit van de
kerk, het beschermen van de onschuldige tegen kwaad, het beschermen
van het getuigenis van de kerk, het waarschuwen en corrigeren van de zorgeloze, het tot verlossing brengen van de schuldigen, het rehabiliteren van
de schuldigen, het weer tot actieve dienst brengen van de gerehabiliteerde,
en het beschermen van de reputatie en bronnen van de kerk. Leden van de
kerk die de het Convenant van Christelijk Karakter of Gedrag schenden, of
wie bewust en voortdurend de beloften schenden die zij bij het lid worden
gedaan hebben, zouden met vriendelijke nauwgezetheid behandeld moeten
worden, overeenkomstig de ernst van hun overtredingen. Aangezien heiligheid van hart en leven de norm van het Nieuwe Testament is, staat de Kerk
van de Nazarener op een reine geestelijkheid en eist van hen die van haar
een bewijs van ordinatie ontvangen hebben dat zij als geestelijken orthodox
in leer en heilig in leven zijn. Daarom is het doel van de tucht niet straf of
vergelding, maar het bereiken van deze doelen. Het bepalen van de status
en de voorgezette relatie tot de kerk is ook een functie van het tuchtproces.

Reactie op mogelijke misdragingen
501. Een reactie is steeds passend wanneer iemand met de bevoegdheid om te
reageren op de hoogte wordt gebracht van informatie die op een verstandig
iemand geloofwaardig overkomt en die een verstandig iemand doet geloven
dat waarschijnlijk kwaad aangericht wordt in de kerk, bij potentiële slachtoffers van misdragingen of bij enig ander persoon als gevolg van misdragingen
door iemand die een plaats van vertrouwen of gezag inneemt in de kerk.
501.1 Wanneer iemand die niet de bevoegdheid heeft om namens de kerk
te reageren op de hoogte wordt gebracht van informatie die op een
verstandig iemand geloofwaardig overkomt en die een verstandig
iemand doet geloven er waarschijnlijk kwaad aangericht wordt in de
kerk door iemand die een plaats van vertrouwen of gezag inneemt,
dan zal degene die deze informatie heeft de vertegenwoordiger van
de kerk die de bevoegdheid heeft om te reageren op de hoogte brengen van deze informatie.
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501.2 Wie degene die de bevoegdheid heeft om te reageren is, wordt
bepaald door de positie binnen de kerk van degene(n) die zich wellicht misdragen heeft en wel als volgt:
Betreffende persoon

Degene met de bevoegdheid om te
reageren

Niet-lid

De predikant van de plaatselijke kerk
waar de misdraging plaatsvindt.

Leek

De predikant van de kerk waar de
leek lid is.

Lid van de geestelijkheid

De districtssuperintendent waar de
betreffende persoon lid is of de predikant van de plaatselijke kerk waar
de persoon een staffunctie heeft.

Districtssuperintendent

De verantwoordelijke
superintendent

algemene

Overig

De algemene secretaris/directeur
hoofdkwartier.

Degene die de bevoegdheid heeft om te reageren kan de hulp van
anderen inroepen om feiten boven water te halen of te reageren.
501.3 Als er geen beschuldiging is ingebracht, zal het doel van een onderzoek zijn te bepalen of er al dan niet actie nodig is om kwaad te
voorkomen dan wel de invloed te verminderen van het kwaad dat
heeft plaatsgevonden. In de situatie dat een verstandig persoon zou
geloven dat er geen verdere actie ondernomen hoeft te worden om
kwaad te voorkomen dan wel de invloed van kwaad te verminderen,
zal het onderzoek niet voortgezet worden tenzij er beschuldigingen
zijn ingebracht. Feiten die tijdens een onderzoek naar voren komen
kunnen de basis van een beschuldiging vormen.
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Reactie op misdragingen door iemand in een positie van
vertrouwen of gezag
502. Wanneer iemand die de bevoegdheid heeft om te reageren hoort van feiten
die aangeven dat onschuldigen kwaad gedaan is door misdragingen van
iemand in een positie van vertrouwen of gezag, zal actie worden ondernomen die resulteert in een passende reactie van de kerk. Deze passende
reactie zal proberen te voorkomen dat de slachtoffers van misdragingen
nog meer kwaad gedaan wordt, te beantwoorden aan de noden van de
slachtoffers, de beschuldigden en anderen die lijden als gevolg van de misdragingen. De reactie zal ook proberen te beantwoorden aan de noden van
de plaatselijke kerk, het district en de algemene kerk betreffende publiciteit,
bescherming tegen aansprakelijkheidsstelling en van de integriteit van de
kerk.
Zij die reageren namens de kerk moeten begrijpen dat wat ze doen en zeggen
consequenties kan hebben voor de burgerlijke wet. De plicht van de kerk om
te reageren is gebaseerd op christelijke zorg. Niemand heeft de bevoegdheid
om financiële verantwoordelijkheid voor een plaatselijke kerk op zich te
nemen zonder besluit van de kerkenraad, of voor een district zonder besluit
van de Districtsadviesraad. Iemand die onzeker is over wat gedaan zou
moeten worden, zou advies in moeten winnen bij een geschikte deskundige.
502.1 In elke plaatselijke kerk is het verstandig om een reactie te geven op
een mogelijke crisis. Het kan echter nodig zijn te reageren voordat
de raad bijeen kan komen. Daarom is het wijs als elke plaatselijke
kerkenraad een noodplan voor reactie klaar heeft liggen.
502.2 In elk district ligt de eerste verantwoordelijkheid om te reageren
op een crisis bij de Districtsadviesraad. Het kan echter nodig zijn te
reageren voordat de raad bijeen kan komen. Daarom is het wijs als
een district een noodplan voor reactie aangenomen heeft. Dat plan
kan o.a. de benoeming door de Districtsadviesraad van een reactieteam omvatten, dat bestaat uit mensen met specifieke kwalificaties
zoals adviseurs, maatschappelijk werkers, mensen die getraind zijn
in communicatie en zij die bekend zijn met de wetgeving op dit punt.
(435.6-435.8)
503. Het oplossen van tuchtzaken door overeenstemming. Het tuchtrechterlijke proces zoals dat in dit Handboek beschreven is, is bedoeld om te
voorzien in een passende procesgang om beschuldigingen van vermeende misdragingen af te wikkelen wanneer deze beschuldigingen worden
tegengesproken. In vele situaties is het mogelijk tuchtzaken in onderlinge
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overeenstemming af te wikkelen. Pogingen om tuchtzaken in onderlinge
overeenstemming worden aangemoedigd en deze weg zou begaan moeten
worden wanneer dat mogelijke is.
503.1 Elke zaak die onder de verantwoordelijkheid van een Plaatselijke
Tuchtraad valt, kan worden afgewikkeld door een schriftelijke overeenstemming tussen de beschuldigde persoon en de predikant, mits
goedgekeurd door de kerkenraad en de districtssuperintendent. De
voorwaarden van deze overeenkomst zullen hetzelfde effect hebben
als een besluit van een Plaatselijke Tuchtraad.
503.2 Elke zaak die onder de verantwoordelijkheid van een Districtstuchtraad valt, kan worden afgewikkeld door een schriftelijke
overeenstemming tussen de beschuldigde persoon en de districtssuperintendent, mits goedgekeurd door de Districtsadviesraad en de
verantwoordelijke algemene superintendent. De voorwaarden van
deze overeenkomst zullen hetzelfde effect hebben als een besluit van
een Districtstuchtraad.

Betwiste tucht betreffende een leek
504. Als een leek wordt beschuldigd van onchristelijk gedrag, zal een dergelijke
aanklacht schriftelijk moeten worden ingediend en zijn ondertekend door
ten minste twee leden die ten minste de laatste zes maanden trouw de
diensten bezocht hebben. De predikant zal een onderzoekscommissie benoemen bestaande uit drie leden van de plaatselijke kerk, onderworpen aan de
goedkeuring van de districtssuperintendent. De commissie zal schriftelijk
verslag doen van haar bevindingen. Dit verslag dient door een meerderheid
te worden ondertekend en bij de kerkenraad te worden ingediend.
Na het onderzoek en overeenkomstig de uitslag, kunnen welke twee leden
van goede reputatie dan ook een aanklacht indienen tegen de beschuldigde
bij de kerkenraad. Daarop zal de kerkenraad, onderworpen aan de goedkeuring van de districtssuperintendent, een Plaatselijke Tuchtraad van 5
leden benoemen, die onbevooroordeeld zijn en in staat om deze zaak op
eerlijke en onpartijdige wijze te behandelen. Als het naar mening van de
districtssuperintendent onpraktisch is om 5 leden van de plaatselijke kerk
te kiezen vanwege de grootte van de kerk, de aard van de beschuldigingen
of de positie of invloed van de beschuldigde, zal de districtssuperintendent 5
leken van andere kerken in hetzelfde district benoemen als tuchtraad. Deze
raad zal zo snel als mogelijk een hoorzitting houden en bepalen welke zaken
er spelen. Na het horen van de getuigen en het overwegen van de bewijzen,
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zal de tuchtraad ofwel de beschuldigde vrijspreken ofwel overeenkomstig de
feiten tuchtmaatregelen toepassen. De beslissing moet unaniem zijn. Tucht
kan plaatsvinden in de vorm van een officiële berisping, schorsing of royering van het lidmaatschap in de plaatselijke kerk. (414.8)
504.1 Een beroep tegen de beslissing van een Plaatselijke Tuchtraad kan
binnen 30 dagen worden ingesteld bij de District Hof van Beroep,
door ofwel de beschuldigde ofwel de kerkenraad.
504.2 Als een leek geroyeerd is als lid van de plaatselijke kerk door een
Plaatselijke Tuchtraad, kan hij alleen weer lid worden van de Kerk
van de Nazarener in hetzelfde district met de goedkeuring van de
Districtsadviesraad. Als deze goedkeuring wordt verleend, zal hij
als lid worden ontvangen in de plaatselijke kerk middels het goedgekeurde formulier voor het ontvangen van leden van de kerk. (27,
33-39, 112.1-112.4, 801)

Betwiste tucht betreffende een lid van de geestelijkheid
505. De voortgang en effectiviteit van de Kerk van de Nazarener is grotendeels
afhankelijk van de geestelijke kwalificaties, het karakter en de levensstijl van
haar geestelijken. Leden van de geestelijkheid volgen een hoge roeping en
functioneren als gezalfde individuen in wie het vertrouwen van de kerk is
geplaatst. Zij aanvaarden die roeping in de wetenschap dat zij zullen worden
gehouden aan hoge persoonlijke normen door hen die zij dienen. Vanwege
de hoge verwachtingen ten aanzien van hen zijn de geestelijken en hun
bediening buitengewoon kwetsbaar voor beschuldigingen van misdragingen. Het is daarom van groot belang dat de leden de volgende procedures
volgen met de bijbelse wijsheid en volwassenheid die horen bij het volk
van God.
505.1 Als een lid van de geestelijkheid beschuldigd wordt van misdragingen, gedrag dat niet bij een predikant past, of van het onderwijzen
van leerstellingen die niet overeenstemmen met de leerstellige verklaringen van de Kerk van de Nazarener, of van een ernstige laksheid
in het de hand houden aan het Convenant van Christelijk Karakter
of -Gedrag van de kerk, zullen dergelijke beschuldigingen schriftelijk
worden ingediend en worden ondertekend door minimaal 2 leden
van de Kerk van de Nazarener die op dat moment een goede reputatie genieten. Beschuldigingen van seksuele misdragingen kunnen niet
worden ondertekend door iemand die ingestemd heeft deel te nemen
aan de vermeende misdragingen. De schriftelijke beschuldiging moet
worden ingediend bij de Districtsadviesraad van het district waar de
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beschuldigde zijn lidmaatschap als predikant heeft. Deze beschuldiging zal een onderdeel vormen van het dossier in deze zaak.

505.2

505.3

505.4

505.5

De Districtsadviesraad zal de beschuldigde schriftelijk in kennis
stellen van het feit dat beschuldigingen zijn ingediend, zo snel als
mogelijk via een praktische methode. Wanneer een persoonlijke
kennisgeving niet mogelijk is, kan de kennisgeving plaatsvinden op
de wijze die ter plaatse gewoon is voor het doorgeven van officiële
aanzeggingen. De beschuldigde en zijn raadsman zullen het recht
hebben de beschuldigingen te onderzoeken en direct op verzoek een
kopie daarvan te ontvangen. (437.6-437.8)
Iemands handtekening onder een aanklacht tegen een lid van de
geestelijkheid is de waarmerking van de ondertekenaar, dat naar zijn
beste weten, informatie en overtuiging, gevormd na redelijk onderzoek, de beschuldiging degelijk gefundeerd is op feiten. (437.6-437.8)
Als een schriftelijke beschuldiging is ingediend, zal de
Districtsadviesraad een commissie van 3 of meer in functie benoemde oudsten en niet minder dan 2 leken benoemen zoals de raad
passend vindt, om de feiten en omstandigheden van de zaak te
onderzoeken en schriftelijk verslag te doen van hun bevindingen,
ondertekend door een meerderheid van de commissie. Als na het
bestuderen van het commissieverslag blijkt dat er waarschijnlijk
gronden voor aanklachten zijn, zullen deze aanklachten opgesteld
worden en ondertekend door twee geordineerde predikanten. De
Districtsadviesraad zal de beschuldigde schriftelijk in kennis stellen
van het feit dat beschuldigingen zijn ingediend, zo snel als mogelijk
via een praktische methode. Wanneer een feitelijke kennisgeving niet
praktisch is, kan de kennisgeving plaatsvinden op de wijze die ter
plaatse gewoon is voor het doorgeven van officiële aanzeggingen. De
beschuldigde en zijn raadsman zullen het recht hebben de beschuldigingen te onderzoeken en direct op verzoek een kopie daarvan te
ontvangen. Geen enkele beschuldigde zal hoeven antwoorden op
aanklachten waarvan hij niet op bovengenoemde wijze op de hoogte
is gebracht. (222.3)
Als na onderzoek blijkt dat een aanklacht tegen een lid van de geestelijkheid geen feitelijke gronden heeft en te kwader trouw is ingediend,
kan het indienen van de aanklacht reden zijn voor tuchtmaatregelen
tegen degenen die de aanklacht hebben ingediend.
In het geval dat aanklachten worden ingediend, zal de
Districtsadviesraad 5 in functie benoemde geordineerde predikanten
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en niet minder dan 2 leken, zoals de raad goed acht, uit het district
benoemen om de zaak te behandelen en de geschillen te bepalen. Deze 5 aldus benoemde geordineerde predikanten zullen een
Districtstuchtraad vormen om het verhoor te leiden en de zaak te
behandelen overeenkomstig de wetten van de kerk. Geen enkele
districtssuperintendent zal dienen als aanklager of assistent van de
aanklager in het proces tegen een geordineerde predikant of districtskandidaat voor ordinatie. Deze tuchtraad zal gerechtigd zijn
om de beschuldigde van blaam te zuiveren en vrij te spreken met
betrekking tot genoemde aanklachten of om tucht toe te passen, in
overeenstemming met de zwaarte van de overtreding. Zulke tucht
kan mede de verlossing en rehabilitatie van de schuldige als doel
hebben. Deze tucht kan omvatten berouw, biecht, herstel, opschorting, aanbeveling het bewijs van ordinatie in te trekken, royeren als
predikant of lid van de kerk, of beide, openbare of private berisping,
of welke andere toepasselijke tuchtmaatregel ook, waaronder tevens
het opschorten of uitstellen van tuchtmaatregelen gedurende een
proefperiode. (222.4, 437.6-437.8, 505.11-505.12)
505.6 Als de beschuldigde of de Districtsadviesraad dat wenst, zal de tuchtraad een Regionale Tuchtraad zijn. De regionale raad zal in elk geval
benoemd worden door de algemene superintendent die verantwoordelijk is voor het district waarvan de beschuldigde predikant lid is.
505.7 Het is geregeld dat er in geen geval tuchtmaatregelen zullen worden
getroffen tegen een zendeling door een fase 1 district als zodanig.
505.8 De beslissing van een tuchtraad zal unaniem zijn, op schrift worden gesteld en ondertekend door alle leden, en zal een “schuldig”
of “onschuldig” verklaring bevatten betreffende elke afzonderlijk
aanklacht.
505.9 Elke zitting van een tuchtraad waarin hier voorzien wordt, zal altijd
plaatsvinden binnen de grenzen van het district waar de aanklacht is
ingediend, op een plaats die door de raad die de aanklacht behandeld
bepaald wordt.
505.10 Tijdens elke zitting zullen de procedures zich conformeren aan de
procedureregels welke hierna beschreven zijn. (222.3-222.4, 429.9,
435.11, 508)
505.11 Wanneer een predikant aangeklaagd is betreffende gedrag dat een
predikant niet betaamt, en schuld bekent, of schuld bekent zonder
dat hij aangeklaagd is, kan de Districtsadviesraad een van de vormen
van tucht zoals genoemd in 505.5 opleggen. (437.6-437.8)
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505.12 Wanneer een predikant beschuldigd is van gedrag dat een predikant
niet betaamt, en schuld bekent, of schuld bekent voordat hij voor een
tuchtraad gebracht is, kan de Districtsadviesraad een van de vormen
van tucht zoals genoemd in 505.5 opleggen. (435.6-435.8)
506. Na de uitspraak van een tuchtraad hebben de beschuldigde, de
Districtsadviesraad of zij die de aanklacht hebben ingediend het recht om
in beroep te gaan tegen de uitspraak bij het Algemene Hof van Beroep voor
hen in de Verenigde Staten en Canada, of bij het Regionale Hof van Beroep
in andere wereldregio’s. Het beroep zal binnen 30 dagen na de uitspraak
dienen, en het hof zal alle gegevens van de zaak en alle stappen die genomen zijn opnieuw beoordelen. Als het hof een substantiële fout ontdekt die
nadelig is ten opzichte van iemand, zal het deze fout corrigeren door een
nieuwe zitting te verordenen, en wel zodanig dat het onrecht dat de betreffende persoon is aangedaan kan worden hersteld.
507. Als de uitspraak van een tuchtraad ongunstig is voor de beschuldigde predikant, en de beslissing mede betreft de opschorting van zijn bediening of
het schrappen van het bewijs van ordinatie, zal de predikant direct daarop
al zijn activiteiten als predikant opschorten. Mocht hij dat weigeren, dan is
om die reden zijn recht op beroep verspeeld.
507.1 Als de uitspraak van een tuchtraad de opschorting of het schrappen
van het bewijs van ordinatie betreft, en de beschuldigde predikant
in beroep wenst te gaan, zal hij zijn bewijs van ordinatie in bewaring
geven bij de secretaris van de raad waarbij het beroep is aangetekend tegelijkertijd met zijn verzoek tot hoger beroep. Zijn bewijs van
ordinatie als predikant en zijn recht op beroep zullen afhangen van
zijn opvolgen van deze regel. Wanneer genoemd bewijs van ordinatie aldus in bewaring is gegeven, zullen het veilig bewaard worden
door genoemde secretaris tot aan de afronding van de zaak, waarna
het volgens het besluit van de raad doorgestuurd naar de algemene
secretaris of teruggegeven wordt aan de predikant.
507.2 Door de beschuldigde, of de tuchtraad, kan beroep worden aangetekend bij het Algemene Hof van Beroep tegen een uitspraak van een
Regionaal Hof van Beroep. Een dergelijk beroep is onderworpen aan
dezelfde regels en procedures als andere beroepen bij het Algemene
Hof van Beroep.
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Procedureregels
508. Het Algemene Hof van Beroep zal uniforme procedureregels opstellen voor
alle zaken die aan tuchtraden of raden van beroep worden voorgelegd.
Nadat deze regels zijn aangenomen en gepubliceerd, zullen zij het hoogste gezag zijn in alle rechtszaken. Gedrukte procedureregels zullen worden
geleverd door de algemene secretaris. Wijzigingen of amendementen op
deze regels kunnen te allen tijde worden aangenomen door het Algemene
Hof van Beroep, en deze zullen van kracht worden en gezaghebbend zijn in
alle zaken zodra ze zijn aangenomen en gepubliceerd. Elke stap die daarna
in een zaak genomen wordt, zal deze wijziging of dit amendement volgen.
(505.1)

District Hof van Beroep
509. Elk georganiseerd district zal een District Hof van Beroep hebben,
bestaande uit 2 leken en 3 in functie benoemde geordineerde predikanten,
inclusief de districtssuperintendent, die overeenkomstig 203.22 door de
Districtsvergadering zijn gekozen. Dit hof zal alle beroepen van kerkleden
behandelen inzake een handeling van een plaatselijke tuchtraad. Binnen 30
dagen na deze handeling, of nadat de appellant daarvan kennis kreeg, moet
schriftelijk bericht worden gegeven van het beroep. Dit bericht zal worden
ingediend bij het District Hof van Beroep of een lid daarvan, en een kopie
van dit bericht zal worden verstrekt aan de predikant en de secretaris van
de kerkenraad van de betreffende kerk. (203.22)
509.1 Het District Hof van Beroep zal gerechtigd zijn alle beroepszaken van
leken of kerken tegen de uitspraak van een tuchtraad benoemd om
tucht uit te oefenen over een leek te behandelen en daarin uitspraak
te doen.

Algemene Hof van Beroep
510. De Algemene Vergadering zal 5 in functie benoemde geordineerde predikanten kiezen als leden van het Algemene Hof van Beroep voor iedere volgende
4 jaar, of totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. De jurisdictie van het hof is als volgt:
510.1 Het behandelen van en uitspraak doen inzake alle beroepen tegen
een actie of uitspraak van een Districtstuchtraad of Regionaal Hof
van Beroep..
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510.2 Het behandelen van en uitspraak doen inzake alle beroepen tegen
een actie van een Districtsvergadering die de belangen raakt van een
predikant die aan die vergadering verantwoording verschuldigd is.
510.3 Het behandelen van en uitspraak doen inzake alle beroepen tegen
een actie van een districtssuperintendent die de belangen van een
predikant raakt. Als inzake een dergelijk beroep door genoemde raad
uitspraak gedaan wordt, zal die uitspraak gezaghebbend en definitief
beslissend zijn. (305.7)
511. Vacatures die zich binnen het Algemene Hof van Beroep voordoen in de
periode tussen de zittingen van de Algemene Vergadering in zullen worden
vervuld door een benoeming van de Raad van Algemene Superintendenten.
(317.6)
512. Dag- en onkostenvergoedingen voor de leden van het Algemene Hof van
Beroep zullen gelijk zijn aan die van de leden van de Algemene Raad van
de kerk, als de leden van het hof bezig zijn met de officiële werkzaamheden
van het hof. Betalingen hiervoor zullen worden verricht door de algemene
penningmeester.
513. De algemene secretaris zal de beheerder zijn van alle permanente verslagen
en uitspraken van het Algemene Hof van Beroep. (325.4)

Regionale Hoven van Beroep
514. Voor elke regio buiten de Verenigde Staten en Canada zal er een Regionaal
Hof van Beroep zijn. Elk Regionaal Hof van Beroep zal bestaan uit 5
in functie benoemde geordineerde predikanten die volgend op een
Algemene Vergadering gekozen worden door de Raad van Algemene
Superintendenten. Vacatures zullen worden vervuld door de Raad van
Algemene Superintendenten. De procedureregels voor de Regionale Hoven
van Beroep zullen gelijk zijn aan die van het Algemene Hof van Beroep,
zowel betreffende het kerkelijk Handboek als het Juridisch Handboek.

Gegarandeerde rechten
515. Het recht op een eerlijke en onpartijdige behandeling van de aanklachten
tegen een beschuldigde predikant of leek zullen niet worden ontzegd of
onrechtmatig opgeschort. Schriftelijke aanklachten zullen snel behandeld worden opdat de onschuldige vrijgesproken kan worden en tegen
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de schuldige tuchtmaatregelen genomen kunnen worden. Elke beschuldigde wordt verondersteld onschuldig te zijn totdat de schuld bewezen is.
Betreffende elke aanklacht en specificatie draagt de aanklager de last om
schuld te bewijzen tot die een morele zekerheid wordt geacht en boven
redelijke twijfel is verheven.
515.1 De kosten van het samenstellen van een dossier in een zaak, waaronder een woordelijk verslag van alle getuigenverklaringen die tijdens
de zaak gegeven worden, bedoeld om in beroep te kunnen gaan bij
het Algemene Hof van Beroep, zullen worden gedragen door het
district waar de zaak behandeld werd en tuchtmaatregelen waren
genomen. Elke predikant die in beroep gaat zal het recht hebben
zowel mondeling als schriftelijk zijn beroep te beargumenteren, maar
van dit recht kan de beschuldigde schriftelijk afstand doen.
515.2 Een predikant of leek die beschuldigd is van misdragingen of een
schending van het kerkelijk Handboek en tegen wie aanklachten
ingediend zijn zal het recht hebben zijn beschuldigers van aangezicht
tot aangezicht te ontmoeten en de getuigen à charge te ondervragen.
515.3 Het getuigenis van een getuige voor een tuchtraad zal niet worden
aanvaard of als bewijs overwogen worden tenzij dat getuigenis onder
ede of ernstige verklaring is afgelegd.
515.4 Een predikant of leek die voor een tuchtraad moet verschijnen om
verantwoording af te leggen inzake aanklachten zal altijd het recht
hebben vertegenwoordigd te worden door een raadsman naar eigen
keuze, mits deze raadsman een lid van goede reputatie van de Kerk
van de Nazarener is. Elk volwaardig lid van een normaal georganiseerde kerk tegen wie geen schriftelijke aanklachten zijn ingediend
zal beschouwd worden van goede reputatie te zijn.
515.5 Een predikant of leek zal zich niet hoeven te verantwoorden inzake aanklachten betreffende iets dat zich meer dan 5 jaar voor het
indienen van de aanklacht heeft afgespeeld, en geen enkel bewijs
betreffende een zaak die zich meer dan 5 jaar voor het indienen
van de aanklacht heeft afgespeeld zal worden overwogen tijdens de
behandeling van een zaak. Maar als degene die kwaad aangedaan
is onder de 18 was of geestelijk niet in staat was een aanklacht in te
dienen, zal deze periode van 5 jaar niet beginnen voordat de getroffen persoon de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft of geestelijk in staat is
geworden de aanklacht in te dienen. In geval van seksueel misbruik
van een kind is geen enkele tijdslimiet van toepassing.
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Als een predikant veroordeeld wordt wegens een misdaad door
een hof dat daartoe bevoegd is, zal hij zijn bewijs van ordinatie
afstaan aan de districtssuperintendent. Op verzoek van deze predikant, en mits de tuchtraad er niet in betrokken is geweest, zal
de Districtsadviesraad de omstandigheden rond de veroordeling
onderzoeken en kan zij het bewijs van ordinatie teruggeven als dat
verstandig wordt geacht.
515.6 Een predikant of leek zal niet tweemaal voor dezelfde overtreding
worden berecht. Dit is echter niet van toepassing als het Hof van
Beroep ontdekt dat tijdens de oorspronkelijke behandeling van een
zaak voor een tuchtraad fouten gemaakt zijn die te corrigeren zijn.
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DEEL VIII - STATUTEN VAN
HULPORGANISATIES
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Handvest Nazarener Jeugd Internationaal
810. (nog niet vertaald)

Statuten Nazarene Missions International
811. (nog niet vertaald)

Reglement Christelijk Leven en Zondagsschool
812. (nog niet vertaald)
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DEEL X - APPENDIX
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Hoofdstuk I
900. Algemene functionarissen
900.1 Algemene Superintendenten
Jerry D. Porter
Jesse C. Middendorf
J. K. Warrick
Eugenio R. Duarte
David W. Graves
Stan A. Toler
Algemene Superintendenten, Emeriti en Gepensioneerd
William M. Greathouse, emeritus
Eugene L. Stowe, emeritus
Jerald D. Johnson, emeritus
Donald D. Owens, emeritus
William J. Prince, emeritus
Jim L. Bond, emeritus
W. Talmadge Johnson, emeritus
James H. Diehl, emeritus
Paul G. Cunningham, emeritus
Nina G. Gunter, emerita
900.2 Algemene Secretaris
David P. Wilson
900.3 Algemene Penningmeester
Marilyn J. McCool
900.4 Kerk van de Nazarener Internationaal hoofdkwartier
17001 Prairie Star Parkway
Lenexa, KS 66220, U.S.A.
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Hoofdstuk II
901. Bestuurlijke raden en Onderwijsinstellingen
901.1 Algemene Raad
Leden per regio
predikant

leek

Africa Region
Emanuel David Simas Araujo
Dance G. Mathebula
Arlindo Diamante Mondlane

Ronald Khumalo
Rose Hlanlissele Mahlalela
John M. Ngombe

Asia-Pacific Region
Yong-Hwa Im

Shionel Blas A. Gesite

Canada Region
D. Ian Fitzpatrick

Hugh Hawthorne

Caribbean Region
Olga Y. Robles Montanez
Walliere Pierre Carmen

Rebeca Alvarado-Ortiz
Luisa Checo de Acosta

Central U.S.A. Region
David G. Roland

John Q. Dickey Sr.

East Central U.S.A. Region
David E. Downs

Daniel J. Martin

Eastern U.S.A. Region
Kerry W. Willis

Jan G. Lanham

Eurasia Region
Sukamal Biswas
Hans Gunter Mohn

Robert Kegel
Paul D. Tarrant
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Mexico & Central America Region
Ely Camas Perez
Elimelec Juanta Castro
Samuel Cadena Meza
Felipe Luis Morales
North Central U.S.A. Region
James M. Kraemer

Larry McIntire

Northwest U.S.A. Region
Randall J. Craker

Joel K. Pearsall

South America Region
Jesus Bernat Pintos
Amadeu Aparecido Teixeira

Gerson Rueda
Jose Roberto Santos

South Central U.S.A. Region
David A. Busic

Keith A. Pardue

Southeast U.S.A. Region
Larry D. Dennis
Dwight M. Gunter II

Charles A. Davis Jr.
Dennis L. Moore

Southwest U.S.A. Region
John H. Calhoun

Daniel W. Spaite

Onderwijs
Dan L. Boone - Bob Brower
Nazarene Missions International
Jennifer E. Brown
Nazarener Jeugd International
Mark E. Holcomb
901.2 Algemeen Hof van Beroep
Mary R. Paul, voorzitter
John H. Calhoun, Secretary
Dan L. Boone
Duane E. Srader
Ted R. Lee
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901.3 Algemene Raad van de Nazarener Jeugd Internationaal
Wereldwijde NJI Raad
Gary Hartke, Nazarene Youth International Director
Mark Holcomb, President (Central U.S.A.)
David Gonzalez, Vice President (Mexico and Central America)
Kenneth Phiri, Africa (Regional President)
Acy Lodja, Asia-Pacific (Regional President)
Rudolph Prescod, Caribbean (Regional President)
Milton Madhu, Eurasia (Regional President)
Ana Celia Martinez, Mexico and Central America (Regional President)
Jean David Larochelle, South America (Regional President)
Charles Brodhead, U.S.A./Canada (Regional Representative)
Danny Dyer, U.S.A./Canada (Regional Representative)
Brian Woolery, Asia-Pacific (Regional Coordinator)
Monte Cyr, Caribbean (Regional Coordinator)
Sabine Wielk, Eurasia (Regional Coordinator)
Benjamin Soria, Mexico and Central America (Regional Coordinator)
Zeida Lynch, South America (Regional Coordinator)
Erika Diones, Early Youth Member-at-large
Jennifer Rae, Senior Youth Member-at-large
Young-Min Park, Young Adult Member-at-large
U.S.A./Canada Raad
Gary Hartke, Nazarene Youth International Director
Danny Dyer, President (South Central U.S.A.)
Charles Brodhead, Vice President (Southwest U.S.A.)
Roger Bonzo, Secretary (East Central U.S.A.)
Rob Snow, Canada
Dwayne Mills, Central U.S.A.
Bob Keuther, Eastern U.S.A.
Fred Toomey, North Central U.S.A.
Richard Vasquez, Northwest U.S.A.
Greg Wells, Southeast U.S.A.
Kara Evans, Early Youth Member-at-large
Jonathan Elliot, Senior Youth Member-at-large
Young-Min Park, Young Adult Member-at-large
Mike Kipp, Big Picture Training Coordinator
Bill Horning, Quizzing Coordinator
De verantwoordelijke algemene superintendent (adviseur)
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901.4 Algemene Raad van de NMI
Dr. Daniel D. Ketchum, Global Director
Rev. Jennifer Brown, President
Rev. Ezekiel Mnisi, Africa Region
Mrs. Kim Ran, Asia-Pacific Region
Rev. Tonya Kucey, Canada Region
Mrs. Donnamie Ali, Caribbean Region
Mrs. Martha Bean, Central U.S.A. Region
Mrs. Lola Brickey, East Central U.S.A. Region
Rev. Sandra Sisler, Eastern U.S.A. Region
Mr. Rob Kegel, Eurasia Region
Mr. Cesar Oswaldo Alonzo, Mexico and Central America Region
Rev. Eunice Brubaker, North Central U.S.A. Region
Mrs. Carolita Fraley, Northwest U.S.A. Region
Dr. Haroldo Millet Neves, South America Region
Mrs. Cheryl Adams, South Central U.S.A. Region
Mrs. Tawanda Mills, Southeast U.S.A. Region
Mr. Gerald Myers, Southwest U.S.A. Region
Dr. Louie E. Bustle, Global Mission Office Director
De verantwoordelijke algemene superintendent (adviseur)
901.5 Nazarener Instellingen voor Hoger Onderwijs Internationale Hoger
Onderwijs Raad
Africa Region
Africa Nazarene University, Nairobi, Kenya
Nazarene Bible College, East Africa, Nairobi, Kenya
Nazarene College of Education, Manzini, Swaziland
Nazarene College of Nursing, Manzini, Swaziland
Nazarene College of Theology, Siteki, Swaziland
Nazarene Theological College, Honeydew, Republic of South Africa
Nazarene Theological College of Central Africa, Lilongwe, Malawi,
Central Africa
Nazarene Theological Institute, ITN/NTI, Cotonou, Republic Du Benin
Seminário Nazareno em Cabo Verde, Cape Verde
Seminário Nazareno em Mozambique, Maputo, Mozambique
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Asia-Pacific Region
Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary, Manila, Philippines
Indonesia Nazarene Theological College, Yogyakarta, Indonesia
Japan Nazarene Theological Seminary, Tokyo, Japan
Korea Nazarene University, Cheonan City, Choong Nam, Korea
Luzon Nazarene Bible College, Baguio City, Philippines
Melanesia Nazarene Bible College, Mount Hagen, Papua New Guinea
Nazarene College of Nursing, Mount Hagen, Papua New Guinea
Nazarene Theological College, Thornlands, Queensland, Australia
South Pacific Nazarene Theological College, Suva, Fiji Islands
Southeast Asia Nazarene Bible College, Mae Taeng, Chiang Mai,
Thailand
Taiwan Nazarene Theological College, Peitou, Taiwan
Visayan Nazarene Bible College, Cebu City, Philippines
Caribbean Region
Caribbean Nazarene College, Santa Cruz, Trinidad
Séminaire Théologique Nazaréen D’Haiti, Petion-Ville, Haiti
Seminario Nazareno Dominicano, Santo Domingo, Dominican
Republic
Seminario Teológico Nazareno Cubano, Ciudad Habana, Cuba
Eurasia Region
Eastern Mediterranean Nazarene Bible College, Eastern
Mediterranean Field
European Nazarene College, Busingen, Switzerland
Nazarene Nurses Training College, Washim, Maharashtra, India
Nazarene Theological College-Manchester, Manchester, England
South Asia Nazarene Bible College, Bangalore, Karnataka, India
Mexico and Central America Region
Instituto Biblico Nazareno, Coban, Guatemala
Seminario Nazareno de las Américas, San Jose, Costa Rica
Seminario Nazareno Mexicano, A.C., Mexico City D.F., Mexico
Seminario Teológico Nazareno de Guatemala, Guatemala City,
Guatemala
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South America Region
Brazil Nazarene College, Campinas, Brazil
Instituto Biblico Nazareno, Bagua Chica, Amazonas, Peru
Seminario Biblico Nazareno, Santiago, Chile
Seminario Nazareno del Área Central, LaPaz, Bolivia
Seminário Teológico do Brasil, Campinas, Brazil
Seminario Teológico Nazareno, Chiclayo, Peru
Seminario Teológico Nazareno Del Cono Sur, Buenos Aires, Argentina
Seminario Teológico Nazareno Sudamericano, Quito, Ecuador
U.S.A./Canada Council of Education
Ambrose University College, Calgary, Alberta, Canada
Eastern Nazarene College, Quincy, Massachusetts, U.S.A.
MidAmerica Nazarene University, Olathe, Kansas, U.S.A.
Mount Vernon Nazarene University, Mount Vernon, Ohio, U.S.A.
Nazarene Bible College, Colorado Springs, Colorado, U.S.A.
Nazarene Theological Seminary, Kansas City, Missouri, U.S.A.
Northwest Nazarene University, Nampa, Idaho, U.S.A.
Olivet Nazarene University, Bourbonnais, Illinois, U.S.A.
Point Loma Nazarene University, San Diego, California, U.S.A.
Southern Nazarene University, Bethany, Oklahoma, U.S.A.
Trevecca Nazarene University, Nashville, Tennessee, U.S.A.
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Hoofdstuk III
902. Bestuursbeleid
902.1 Lijfrenten. Het is de Algemene Raad en de instellingen van de kerk
verboden gebruik te maken van giften uit lijfrenten tot aan het
moment dat ze hun wettelijk eigendom zijn geworden door de dood
van de lijfrentetrekker. Zulke giften moeten zorgvuldig belegd worden in fondsen die gewoonlijk geaccepteerd worden als betrouwbare
beleggingen door de rechterlijke macht in dat land. (2005)
902.2 Schuld. Geen enkele instelling mag een schuld aangaan op basis
van toezeggingen. Toezeggingen mogen niet beschouwd worden als
activa. (2005)
902.3 Bijbelgenootschappen
Erkende bijbelgenootschappen. De Kerk van de Nazarener legt
bijzondere nadruk op de bijbel als de geschreven openbaring van
God. Wij geloven dat hij het primaire effectieve middel is om nieuwe volgelingen voor Christus te winnen. Aangezien er een stijgende
behoefte aan meer exemplaren van de Schrift is, is er besloten:
Ten eerste, dat de Algemene Vergadering haar hartelijke goedkeuring
en medeleven betuigt aan het werk van de verenigde bijbelgenootschappen over de hele wereld.
Ten tweede, dat wij het in acht nemen van de wereldwijde bijbelzondag ondersteunen, om daarmee op deze dag de aandacht te vestigen
op de essentiële plaats die de Schriften zouden moeten innemen in
het leven van christenen.
Ten derde, dat de Algemene Vergadering de algemene secretaris
en directeur van de Divisie Christelijke Leven en Zondagsschool, of
vervangers die worden benoemd, machtigt gedurende de volgende
4 jaar iedere jaarlijkse vergadering bij te wonen van de Adviesraad
van het Amerikaans Bijbelgenootschap die in december gehouden
wordt in het Bijbelhuis in New York City.
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Collecten voor de bijbelgenootschappen. Besloten is, dat de Kerk
van de Nazarener jaarlijks de tweede zondag van december speciale
aandacht besteed aan deze belangrijke zaak en een collecte houdt
voor het Bijbelgenootschap in het desbetreffende land. Het betreffende bijbelgenootschap zal (geassocieerd of volledig) lid zijn van de
Wereldbond van Bijbelgenootschappen, of bij ontbreken van zo’n
genootschap, een ander bijbelgenootschap dat door het district is
aangewezen. Eveneens zal nadrukkelijk getracht worden al onze
kerken deel te laten nemen in zo’n collecte. (2009) 7
902.4 Resolutie aangaande het aanpassen van het Handboek. Er
is besloten dat de leden van de Manual Editing Committee zoals
benoemd door de Raad van Algemene Superintendenten hierbij de
Manual Editing Committee vormen; en er is verder besloten:
Dat de Manual Editing Committee hierbij gemachtigd is tegenstrijdige uitspraken in verband met wijzigingen in het Handboek die er
mogelijk zijn in het verslag van de handelingen van de 26e Algemene
Vergadering te harmoniseren; en ook zulke wijzigingen in de tekst
van het huidige Handboek aan te brengen die de taal corrigeren
zonder de betekenis te veranderen; alsook zulke wijzigingen aan te
brengen in de tekst van de nieuw aangenomen zaken als dienstbaar
is aan een juist taalgebruik, zonder de betekenis te veranderen.
De Manual Editing Committee is hierbij eveneens gemachtigd
verwarrende woorden of uitdrukkingen te vervangen door ondubbelzinnige woorden of uitdrukkingen, de nummering van de
hoofdstukken, paragrafen, secties en andere verdelingen te herzien
in overeenstemming met iedere actie, aangenomen door de 26e
Algemene Vergadering, en ook om een register te maken in overeenstemming met iedere actie, aangenomen door de 26e Algemene
Vergadering.

7 Het is duidelijk dat onze kerken in Schotland hun bijdragen sturen naar de National Bible
Society in Schotland; de kerken in Engeland aan de British and Foreign Bible Society; en de
kerken in Canada aan de Canadian Bible Society. De kerken in de Verenigde Staten sturen
hun bijdragen naar het hoofdkwartier van de kerk, 17001 Prairie Star Parkway, Lenexa, KS
66220, USA.
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Verder is besloten dat het toezicht houden op alle vertalingen van het
Handboek tot de plicht behoort van de Manual Editing Committee.
(2009)
902.5 Herziening Appendix Handboek. Elk artikel dat gedurende 3 perioden van 4 jaar in de hoofdstukken III en V van de Appendix blijft
staan zonder opnieuw te zijn overwogen, zal door de Reference
Committee naar de juiste commissie van de Algemene Vergadering
verwezen worden voor dezelfde behandeling als een resolutie voor
de Algemene Vergadering. (2001)
902.6 Ambtstermijn van Commissies. Besloten is dat iedere speciale
commissie, opgericht met een bepaald doel, eindigt te bestaan bij de
eerstvolgende Algemene Vergadering, tenzij anders bepaald. (2005)
902.7 Zaken van de Algemene Vergadering (Uit het Handboek voor de
Afgevaardigde van 2005)
Resoluties en petities. Regel 26. Indiening. Districtsvergaderingen,
een commissie die gemachtigd is door de Districtsvergadering,
Regionale raden, de Algemene Raad of één van haar erkende afdelingen, officiële raden of commissies van de algemene kerk, de
Algemene Conventie van de NMI, de Algemene Conventie van de
Nazarener Jeugd Internationaal, of 5 leden of meer leden van de
Algemene Vergadering, mogen resoluties en petities aan de Algemene
Vergadering ter overweging aanbieden in overeenstemming met de
volgende regels:
1. Resoluties en petities zullen in drievoud aangeboden worden
en getypt op het officiële formulier dat verstrekt wordt door de
algemene secretaris.
2. Iedere resolutie of petitie die wordt aangeboden zal het onderwerp en de naam van de afgevaardigden of de groep die het
voorstel doet bevatten.
3. Voorstellen voor wijzigingen in het kerkelijk Handboek moeten
schriftelijk aangeboden worden en moeten exact aangeven welk
gedeelte van het Handboek het betreft en hoe de tekst zal luiden,
mocht de wijziging aangenomen worden.
4. Ze zullen niet later dan op 1 december voorafgaande aan de
bijeenkomst van de vergadering worden aangeboden aan de
algemene secretaris om genummerd te worden en te worden
doorgezonden naar de Reference Committee ter verwijzing in
overeenstemming met Regel 37 en Handboek art. 305.1, en
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opdat zij in het Handboek voor de Afgevaardigde kunnen worden opgenomen.
Regel 27. Nagekomen resoluties en petities. Met toestemming
van de vergadering mogen resoluties, petities en andere zaken ter
beoordeling van de vergadering niet later dan 1 juni voorafgaande
aan de bijeenkomst van de vergadering aan de algemene secretaris
worden aangeboden ter verwijzing naar een wetgevende commissie, met uitzondering van de algemene conventies die vlak voor de
Algemene Vergadering bijeenkomen.
Regel 28. Wijzigingen in het Handboek. Resoluties, die aangenomen
zijn door de Algemene Vergadering, zullen worden voorgelegd aan
de Manual Editing Committee, om in harmonie met de andere bepalingen van het Handboek gebracht te worden.
902.8 Beperking Lidmaatschap van Raden van de Algemene Kerk.
Niemand zal lid zijn van meer dan één van de volgende raden: de
Algemene Raad, de Nazarene Theological Seminary Trustees, de
Nazarene Bible College Trustees. (2001)
902.9 Historische plaatsen en markeringspunten. Districts- en
Regionale vergaderingen kunnen binnen hun grenzen plaatsen van
historisch belang aanwijzen als “Historische Plaats”. Minimaal 50
jaren moeten zijn verstreken nadat een plaats historische betekenis
kreeg voordat er erkenning als Historische Plaats kan komen. Zo’n
Historische Plaats hoeft niet noodzakelijke de oorspronkelijke gebouwen te hebben om voor deze aanduiding in aanmerking te komen. De
secretaris van de vergadering zal de nieuw aangewezen Historische
Plaatsen melden aan de algemene secretaris, met een verslag van
de besluitvorming, informatie over de plaats en het belang ervan.
Districts- en Regionale vergaderingen kunnen de Algemene
Vergadering verzoeken om plaatsen die voor het hele kerkgenootschap betekenis hebben als Historische Markeringspunten aan te
wijzen. Voordrachten zijn beperkt tot eerder aangewezen Historische
Plaatsen. De algemene superintendenten of een commissie die
benoemd is om voordrachten te onderzoeken moet instemmen met
een voordracht voordat die aan de Algemene Vergadering kan worden voorgelegd.
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De algemene secretaris zal een register van Historische Plaatsen
en Markeringspunten bijhouden en op passende wijze publiceren
(326.2) (2009).
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Hoofdstuk IV
903. Hedendaagse morele en sociale kwesties
903.1 Orgaandonatie. De Kerk van de Nazarener moedigt haar leden die
geen persoonlijke bezwaren hebben aan om het doneren van organen te ondersteunen via testamenten en codicillen.
Verder roepen we op tot een moreel en ethisch eerlijke verdeling
van organen onder hen die gekwalificeerd zijn om die te ontvangen.
(2001)
903.2 Discriminatie. De Kerk van de Nazarener herhaalt haar historisch
standpunt van christelijke barmhartigheid voor alle mensen van alle
rassen. Wij geloven dat God Schepper van alle mensen is, en dat ze
van gelijke bloede zijn.
Wij geloven dat elk individu, ongeacht ras, kleur of geloofsbelijdenis gelijke rechten voor de wet moet hebben, daarbij ingesloten het
recht om te stemmen, gelijke toegang tot onderwijsmogelijkheden,
tot alle openbare faciliteiten, en het recht op gelijke mogelijkheden,
overeenkomstig iemands vermogens, om zijn brood te verdienen
zonder enige discriminatie in zijn werk of in economisch opzicht.
Wij dringen er bij al onze kerken op aan de onderwijsprogramma’s
voort te zetten en te versterken die het begrip en de harmonie tussen rassen aanmoedigen. Wij zijn ook van mening dat de Bijbelse
vermaning van Hebreeën 12:14 leidraad moet zijn bij het gedrag van
onze mensen. Wij dringen er bij elk lid van de Kerk van de Nazarener
op aan dat hij zijn persoonlijke houding en gedrag tegenover andere
rassen op nederige wijze onderzoekt, als eerste stap naar het bereiken van het christelijke doel van een volledige deelname van allen
in het leven van de kerk en de hele gemeenschap.
Wij beklemtonen opnieuw onze overtuiging dat heiligheid van hart
en leven de basis is van een juist leven. Wij geloven dat christelijke
liefde tussen de rassen zal komen zodra de harten van de mensen
veranderd zijn door een volledige onderwerping aan Jezus Christus,
en dat de kern van het ware christendom bestaat uit het liefhebben
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van God met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, en de naaste
als onszelf. (2005)
903.3 Het misbruiken van zwakkeren. De Kerk van de Nazarener verafschuwt het misbruiken van personen van welke leeftijd of sekse
ook en roept op tot een grotere algemene bewustwording middels
haar publicaties en door te voorzien in passende opvoedkundige
informatie.
De Kerk van de Nazarener bevestigt opnieuw haar historische
beleid dat het allen die onder de bevoegdheid van de kerk optreden
verboden is op seksueel of ander terrein misbruik te maken van
zwakkeren. Bij het plaatsen van personen in functies die vertrouwen of gezag hebben, zal de Kerk van de Nazarener er vanuit gaan
dat het gedrag in het verleden meestal een betrouwbare indicatie
geeft van te verwachten toekomstig gedrag. De Kerk zal mensen uit
posities van gezag houden die eerder zo’n positie van vertrouwen
of gezag hebben gebruikt voor misdragingen op seksueel terrein
of anderszins zwakkeren hebben misbruikt, tenzij passende stappen zijn ondernomen om toekomstige misdragingen te voorkomen.
Uitingen van spijt door een schuldig persoon zullen niet voldoende
worden geacht om aannemelijk te maken dat toekomstige misdragingen niet meer plaats zullen vinden, tenzij deze spijtbetuigingen
gepaard gaan met een aantoonbare gedragsverandering gedurende
een voldoende lange periode, aangevende dat herhaling van de misdragingen onwaarschijnlijk geacht mag worden. (2009)
903.4 Verantwoordelijkheid tegenover de armen. De Kerk van de
Nazarener gelooft dat Jezus zijn discipelen opdroeg een speciale
relatie aan te gaan met de armen van deze wereld; dat Christus’
kerk allereerst zichzelf eenvoudig moet houden en afzijdig van een
nadruk op rijkdom en buitensporigheden, en ten tweede zichzelf
moet geven in het zorgen voor, voeden en kleden van, en onderdak
verschaffen aan de armen. Door heel de Bijbel heen en in Jezus’ leven
en voorbeeld identificeert God zich met de armen, de verdrukten en
diegenen in de maatschappij die niet voor zichzelf kunnen spreken,
en helpt hen. Op gelijke wijze zijn wij eveneens geroepen ons met
de armen te identificeren en solidair met hen te zijn, en niet simpelweg hulp te bieden vanuit onze comfortabele omstandigheden.
Wij zijn van mening dat de barmhartige zorg voor de armen zowel
liefdadigheid inhoudt als een strijd om te zorgen voor mogelijkheden,
gelijkheid en rechtvaardigheid voor de armen. Wij geloven verder
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dat de christelijke verantwoordelijkheid tegenover de armen een
essentieel onderdeel is van het leven van elke gelovige, die een geloof
zoekt dat werkt door liefde.
Als laatste punt zien wij de christelijke heiligheid als daarin onscheidbaar van de zorg voor de armen dat het de christen voorbij zijn
individuele volmaaktheid drijft naar het scheppen van een rechtvaardiger en eerlijker maatschappij en wereld. In plaats van dat
het de gelovigen op afstand plaatst van de wanhopige economische
behoeften van de volkeren in onze wereld, motiveert heiliging ons
onze middelen te gebruiken in de dienst tot leniging van zulke noden
en het aanpassen van onze behoeften in overeenstemming met de
noden van anderen. (2001)
(Exodus 23:11; Deuteronomium 15:7; Psalm 41:1; 82:3; Spreuken 19:17;
21:13; 22:9, Jeremia 22:16; Matteüs 19:21; Lucas 12:33; Handelingen
20:35; 2 Korintiërs 9:6, Galaten 2:10)
903.5 Vrouwen in de bediening. De Kerk van de Nazarener ondersteunt
het recht van de vrouw om haar door God gegeven geestelijke gaven
binnen de kerk te gebruiken, bevestigt het historische recht van vrouwen om gekozen en benoemd te worden op leidinggevende posities
binnen de Kerk van de Nazarener, inclusief de ambten van oudste
en diaken.
Het doel van Christus’ verlossend werk is het bevrijden van de schepping van de vloek van de zondeval. Zij die “in Christus” zijn, zijn een
nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17). In deze verlossende gemeenschap mag geen enkel mens als minderwaardig worden beschouwd
op basis van sociale status, ras of geslacht (Galaten 3:26-28)
We erkennen de schijnbare tegenstelling, veroorzaakt door Paulus’
instructie aan Timoteüs (1 Timoteüs 2:11-12) en aan de gemeente van
Korinte (1 Korintiërs 14:33-34), maar we geloven dat het interpreteren van deze teksten alsof ze de rol van de vrouw in de bediening
inperken in tegenspraak is met specifieke teksten waarin vrouwelijke
deelname aan geestelijk leiderschap positief beoordeeld wordt (Joël
2:28-29; Handelingen 2:17-18; 21:8-9, Romeinen 16:1; 3, 7; Filippenzen
4:2-3), en de geest en praktijk van de Wesleyaanse heiligingsbeweging schendt. Bovendien is het in tegenspraak met het karakter van
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God zoals dat door de hele Bijbel heen getoond wordt, en in het bijzonder zoals geopenbaard in de persoon van Jezus Christus. (2001)
903.6 Inclusief taalgebruik. De Kerk van de Nazarener moedigt het
gebruik van inclusief taalgebruik aan wanneer we verwijzen naar
personen. Onze publicaties, inclusief het Handboek, zouden dit streven, zoals genoemd in art. 903.5, moeten weerspiegelen. Dit geldt
evenwel niet voor citaten uit de Bijbel of verwijzingen naar God.
(2009)
903.7 De kerk en de menselijke vrijheid. Omdat het onze zorg is dat onze
grote christelijke erfenis begrepen en beschermd wordt, herinneren
wij onze mensen eraan dat zowel politieke als religieuze vrijheid rust
op de Bijbelse kijk op de waardigheid van de mens als Gods schepsel
en de onschendbaarheid van zijn individuele geweten. Wij moedigen
onze mensen aan om deel te nemen aan toepasselijke activiteiten
die deze Bijbelse zienswijze ondersteunen en altijd waakzaam te zijn
voor bedreigingen van deze kostbare vrijheid.
Deze vrijheden zijn voortdurend in gevaar, en daarom dringen wij
er op aan mensen te kiezen voor openbare ambten op alle overheidsniveaus die in deze principes geloven en enkel verantwoording
verschuldigd zijn aan God en de kiezers die hen gekozen hebben voor
het werken met hetgeen hen toevertrouwd is. Verder verzetten wij
ons tegen een schending van deze principes door religieuze groepen
die speciale gunsten zoeken.
Wij geloven dat het de rol van de Kerk is om profetisch te zijn en
voortdurend de mensen eraan te herinneren dat “gerechtigheid een
volk verhoogt” (Spreuken 14:34). (2005)
903.8 Oorlog en militaire dienst. De Kerk van de Nazarener gelooft dat
vrede de ideale situatie in de wereld is en dat het de duidelijke plicht
is van de Christelijke Kerk haar invloed aan te wenden om dusdanige middelen te zoeken die de naties in staat zullen stellen in vrede
met elkaar te leven en al hun instrumenten te gebruiken voor het
verspreiden van de boodschap van vrede. Wij realiseren ons echter
dat we leven in een wereld waarin kwade machten en ideologieën
in een actieve strijd gewikkeld zijn met deze christelijke idealen en
dat er zich dusdanige internationale noodsituaties voor kunnen doen
dat ze een land verplichten in oorlog te gaan om haar idealen, haar
vrijheid en haar bestaan te verdedigen.
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Terwijl we aldus toegewijd zijn aan de zaak van de vrede, erkent de
Kerk van de Nazarener dat de christen allereerst toewijding aan God
verschuldigd is, en daarom tracht ze niet het geweten van haar leden
te binden inzake deelname in militaire dienst in tijden van oorlog,
hoewel ze wel gelooft dat de individuele christen als burger zeker
zijn eigen land moet dienen op elke wijze die in overeenstemming is
met het christelijk geloof en de christelijke levensstijl.
Wij erkennen ook dat als gevolg van het christelijk onderwijs en
het christelijk verlangen naar vrede op aarde, er onder onze leden
mensen zijn die gewetensbezwaar hebben tegen bepaalde vormen
van militaire dienst. Daarom claimt de Kerk van de Nazarener voor
gewetensbezwaarden onder haar leden dezelfde uitzonderingen en
consideratie aangaande militaire dienst als verleend worden aan
erkende pacifistische religieuze organisaties.
De Kerk van de Nazarener zal middels haar algemene secretaris een
register aanleggen waarin diegenen die kunnen bewijzen lid van
de Kerk van de Nazarener te zijn hun overtuiging als gewetensbezwaarde kunnen laten vastleggen. (2005)
903.9 De schepping. De Kerk van de Nazarener gelooft in het bijbelse
verslag van de schepping (“In den beginne schiep God de hemel en
de aarde…” Genesis 1:1). We zijn tegen een goddeloze interpretatie
van de oorsprong van het heelal en de mensheid. (Hebreeën 11:3,
(1, 5.1, 7.) (2009)
903.10 Zorg voor de schepping. Met diepe waardering voor Gods schepping
geloven wij dat moeten streven naar het tonen van de rentmeesterschap kwaliteiten die Zijn werk helpen bewaren. We erkennen dat
we een rol spelen in het onderhouden van de integriteit van onze
omgeving en accepteren de individuele en collectieve verantwoordelijkheid daarvoor. (2009)
(Genesis 2:15; Psalm 8:3-9; 19:1-4; 148)
903.11 Bewijs van de doop met de Heilige Geest. De Kerk van de Nazarener
gelooft dat de Heilige Geest getuigt van de wedergeboorte en het daaropvolgende werk van de reiniging van het hart, ofwel de volkomen
heiligmaking, door het vervuld worden met de Heilige Geest.
Wij bevestigen dat hèt bewijs van volkomen heiligmaking, ofwel de
vervulling met de Heilige Geest, het reinigen van het hart door geloof
van de erfzonde is, zoals vermeld in Handelingen 15:8-9: “En God,
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die de harten kent, heeft getuigd door hen de Heilige Geest te geven,
evenals aan ons, zonder onderscheid te maken tussen hen en ons,
hun hart door het geloof reinigende”. Deze reiniging wordt openbaar
door de vrucht van de Geest in een heilig leven. “Maar de vrucht
van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid: tegen zulken is
er geen wet. En zij die Christus toebehoren hebben het vlees met zijn
lusten gekruisigd” (Galaten 5:22-24).
Om te stellen dat zelfs een speciaal of een zogenaamd fysiek bewijs,
of ‘gebedstaal’, bewijs is van de doop met de Geest, gaat in tegen het
Bijbelse en het historische standpunt van de kerk. (2009)
903.12 Pornografie. Pornografie is een kwaad dat de morele waarden van
een maatschappij ondermijnt. Gedrukt en visueel materiaal dat de
waardigheid van de mensheid omlaag haalt en tegengesteld is aan
de bijbelse overtuiging van de onschendbaarheid van het huwelijk
en de gezonde seksualiteit moet worden verafschuwd.
Wij geloven dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en dat
pornografie mannen, vrouwen en kinderen omlaag haalt, exploiteert
en misbruikt. De pornografische industrie wordt gemotiveerd door
hebzucht, is de vijand van het gezinsleven, heeft geleid tot geweldsmisdrijven, vergiftigde gedachten, en ontwijdt het lichaam.
Om God te eren als Schepper en Verlosser, dringen wij aan op actieve
oppositie tegen pornografie, op elke legitieme wijze, en door bewuste
pogingen te doen hen, die in dit kwaad verstrikt zijn, voor Christus
te winnen. (2009)
903.13 Christelijke ingetogenheid in kleding. Wij herkennen de toenemende neiging zich onbetamelijk te kleden op openbare plaatsen, en
herinneren daarom onze mensen aan de christelijke gedachte van
ingetogenheid als uitdrukking van heiliging, en dringen er op aan
dat te alle tijden in het openbaar christelijke ingetogenheid. (2005)
903.14 Heelheid. De Bijbel roept alle gelovigen op tot balans, gezondheid
en heelheid door de transformerende kracht van de Heilige Geest.
Gulzigheid is het consumeren ten koste van je lichaam, de gemeenschap en je geestelijk leven. Hoewel zwaarlijvigheid te maken
kan hebben met genen, culturele druk, of fysieke beperkingen, is
gulzigheid een manier van leven die Gods goede schepping consumeert: voedsel, bronnen en relaties die zowel de persoon als de
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gemeenschap schade berokkenen. Het christelijk rentmeesterschap
roept ons op de gezondheid en fitheid van ons lichaam te onderhouden als de tempel van de Heilige Geest en gematigde levens te leiden
met alle bronnen en relaties die God ons geeft. (2009).
(Spreuken 23:19-21; Matteüs 11:19; 23:25; 1 Korintiërs 9:27; Galaten 5:23;
Filippenzen 3:19; Titus 1:8; 2:12; Hebreeën 12:16, 2 Petrus 1:6).
903.15 Verslavende middelen. De Kerk van de Nazarener blijft sterk protesteren tegen het gebruik van verslavende middelen als zijnde een
sociaal kwaad. Wij moedigen kerkleden aan dat op actieve en duidelijk zichtbare wijze te doen, en deel te nemen aan de voorlichting
inzake het gebruik van verslavende middelen en de onverenigbaarheid daarvan met de christelijke ervaring en een heilig leven. (2001)
903.16 Desocialisatie van alcohol. De Kerk van de Nazarener ondersteunt
in het openbaar de desocialisatie van de consumptie van alcohol.
Wij moedigen alle mogelijke overheids-, werknemers-, zakenlijke,
beroeps-, sociale, vrijwilligers-, en particuliere organisaties en instellingen aan te helpen bij deze desocialisatie, om daarmee tegenwicht
te geven aan de reclamecampagnes die de sociale aanvaardbaarheid
van de ‘alcoholcultuur’ propageren. (2001)
903.17 Het gebruik van tabak en het adverteren ervoor. De Kerk van
de Nazarener dringt er bij haar mensen op aan zich uit te blijven
spreken tegen het gebruik van tabak, als zijnde zowel een risico
voor de gezondheid als een sociaal kwaad. Ons historisch standpunt is gebaseerd op Gods Woord, waarin we vermaand worden
onze lichamen te onderhouden als tempels van de Heilige Geest
(1 Korintiërs 3:16-17; 6:19-20).
Ons standpunt tegen het gebruik van tabak in al haar vormen wordt
nadrukkelijk ondersteund door medische bewijzen, gedocumenteerd
door talloze sociale, overheids- en gezondheidsinstellingen over de
gehele wereld. Zij hebben laten zien dat het een groot risico voor
de gezondheid vormt, en hebben onomstoten aangetoond dat het
gebruik ervan ernstige en blijvende veranderingen in de normale
fysiologie van het lichaam teweegbrengt.
Wij zien dat onze jonge mensen sterk beïnvloed worden door de
miljoenen die besteed worden aan tabaksreclame en haar tweelingzuster in het kwaad, alcoholische dranken. Wij ondersteunen een
verbod op alle reclame voor tabak en alcoholische drank in tijdschriften, op aanplakborden, en op radio en televisie. (2001)
261

903.18 HIV/AIDS. (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome). Sinds 1981 wordt onze wereld
geconfronteerd met een bijzonder verwoestende ziekte, bekend
als HIV/AIDS. Gezien de grote nood onder de lijders aan deze ziekte,
vraagt onze christelijke barmhartigheid ons om juiste kennis te vergaren over HIV/AIDS. Christus verlangt van ons om een weg te vinden
om Zijn liefde en zorg over te brengen aan deze lijders in welk land
van de wereld ook. (2001)
903.19 De waarde van kinderen en jeugd. De Bijbel draagt elke christen op “Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van
de vertrapten” (Spreuken 31:8). Het Shema (Deuteronomium 6:4-7;
11:19) spoort ons aan van Gods genade te vertellen aan onze kinderen. Psalm 78:4 zegt: “wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen
die hij heeft gedaan”. Jezus bevestigt dit in Lucas 18:16: “Laat de
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van
God behoort toe aan wie is zoals zij.”.
Als reactie op dit bijbels perspectief, erkent de Kerk van de Nazarener
dat kinderen belangrijk zijn voor God en een prioriteit in zijn koninkrijk. We geloven dat God ons leidt om voor alle kinderen te zorgen:
om hen lief te hebben, te verzorgen, te beschermen, hoog te houden,
de weg te wijzen en voor hen te pleiten. Het is Gods bedoeling dat we
kinderen de weg van de verlossing wijzen en het groeien in genade.
Verlossing, heiliging en discipelschap zijn mogelijk en noodzakelijk
in het leven van kinderen. We erkennen dat kinderen geen middel
tot een doel zijn, maar volwaardige deelgenoten in het Lichaam van
Christus. Kinderen zijn discipelen in opleiding, niet in afwachting
van discipelschap.
Een holistische en transformerende bediening voor kinderen en de
gezinnen waar ze uit voortkomen zal dus een prioriteit zijn in elke
plaatselijke kerk, wat zal blijken uit:
Het voorzien in effectieve en in staat stellende bedieningen voor het
hele kind – fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en geestelijk;
Het verwoorden van christelijke standpunten ten aanzien van hedendaagse kwesties op het gebied van sociale gerechtigheid die kinderen
raken;
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Het verbinden van kinderen met het hart van de missie en de bediening van de geloofsgemeenschap;
Het onderwijzen van kinderen als discipelen, en hen leren op hen
beurt anderen te onderwijzen als discipelen;
Het aandragen van materiaal om ouders te leren de geestelijke vorming van hun kinderen te voeden.
Aangezien de kerkelijke opleidingsinstituten (Bijbelscholen, colleges,
universiteiten en seminaries) studenten opleiden voor leiderschap,
spelen ze een cruciale rol in het uitvoeren van de visie en missie
om de waarde van kinderen te communiceren. Zij nemen samen
met de plaatselijke kerken en de gezinnen de verantwoordelijkheid
op zich om geestelijken en leken voor te bereiden om de volgende
generatie van kinderen and jeugd op te voeden in kennis van de
bijbel en theologe, en om de bekende en onvoorziene uitdagingen
aan te gaan in het evangeliseren, onderwijzen en transformeren van
hun leefomgeving.
De Kerk van de Nazarener ziet een geloofsgemeenschap met meerdere generaties voor zich, waar kinderen en jeugd worden gewaardeerd
en geliefd, waar voor hen wordt gezorgd en waar ze een integraal
deel van het kerkelijk gezin uitmaken middels een grote variëteit aan
middelen en methoden, en waar ze de mogelijkheid hebben zelf een
bediening te ontwikkelen op een wijze die overeenkomt met hun
leeftijd, ontwikkeling, mogelijkheden en geestelijke gaven. (2009)
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Standaardvertalingen
Ter informatie is de volgende lijst met vertalingen en vertaalprincipes toegevoegd:
•• Personen worden met kleine letters geschreven.
•• Formulieren worden met kleine letters geschreven.
•• Raden, de eerste letter van elk woord is een hoofdletter
•• Hij/zij, hem/haar, overal wordt de mannelijke vorm gebruikt, in het voorwoord zal worden aangegeven dat waar “hij” staat ook “zij” gelezen moet
worden.
•• De verbindings-s blijft gebruikt, dus Districtsadviesraad, geen
Districtadviesraad.
•• Geen hoofdletters in de vette kopjes, behalve het eerste woord, en behalve
de kopjes boven de geloofsartikelen.
•• De bijvoeglijke naamwoorden bij God en bezittelijke voornaamwoorden van
God worden klein geschreven.
•• Alle losse cijfers schrijven als cijfers, behalve één.
De namen van niet in ons district gevestigde organisaties en raden worden niet
vertaald, behalve de namen van commissies, afdelingen, en algemene versies
van bij ons functionerende organisaties, en alom bekende zoals de Algemene
Vergadering en de Algemene Raad.
Engelse termen worden niet tussen aanhalingstekens gezet, tenzij dat in het
Manual ook al gedaan is.

Standaardvertalingen
accuse....................................................beschuldigen
actual sin...............................................daadwerkelijke zonde
assigned.................................................in functie zijnde
assigned roles of ministry....................erkende vormen van bediening
assistant pastor.....................................assistent predikant
associated membership........................gastlidmaatschap
associate pastor....................................assistent predikant
Bible class..............................................bijbelstudiegroep
board......................................................raad
board of discipline................................tuchtraad
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Caravan.................................................Nazarener padvinderij
charge ...................................................aanklagen
church....................................................kerk
clergy.....................................................geestelijken
college....................................................opleidingsinstituut
commissioned.......................................aangesteld
composed of..........................................gevormd door
congregation..........................................gemeente
constitution...........................................constitutie
Continuing Lay Training.......................Lekentraining
council...................................................raad
courses of study....................................studieprogramma’s
court of appeal......................................hof van beroep.
Cradle Roll Parents................................kraambezoek onkerkelijke ouders
credential...............................................bewijs van ordinatie
deacon...................................................diaken
decision..................................................uitspraak
directed studies.....................................kerkelijke opleidingen
district assembly...................................Districtsvergadering
expel......................................................royeren
full membership....................................volwaardig lidmaatschap
in good standing...................................van goede reputatie
in jurisdiction........................................de verantwoordelijke
journal...................................................acta
lay minister...........................................lekenprediker
lay ministries.........................................bedieningen
licensed minister...................................districtskandidaat voor ordinatie
local minister.........................................plaatselijk kandidaat voor ordinatie
ministers................................................predikanten
a mission...............................................een evangelisatiepost
ordained minister.................................geordineerde predikant
organised...............................................geïnstitueerd
pastor.....................................................predikant
president, chairman.............................voorzitter
qualified.................................................in functie gesteld
renewal..................................................vernieuwing
soul(s)....................................................mens(en)
superintendent......................................superintendent
supervise...............................................toezicht houden op
supply pastor............................................... hulppredikant
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Namen van raden en functionarissen
Districtsadviesorgaan
Districtsadviesraad
Districtscolporteur
Districtsevangelisatieraad of districtsleider evangelisatie
Districtshof van Beroep
Districtspenningmeester
Districtsraad Christelijk leven en Zondagsschool,
Districtsraad Geestelijke Stand
Districtsraad Kerkelijke Opleidingen
Districtsraad Kerkelijke Goederen
Districtsraad NJI
Districtsraad NMI
Districtsraad Thuiszending
Districtssecretaris
Districtssuperintendent
Districtsvergaderingscommissie Financiën
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Voorwoord
Waarom dit boekje?
Met dit boekje wil de DKRG duidelijkheid verschaffen over het huidige beleid. Het
beleid in dit boekje spitst zich toe op de verhouding tussen de DRKG en de plaatselijke gemeenten inzake onderhoud en verwerving van kerkgebouwen.
Het beleid bestaat uit twee onderdelen: in de Districtsvergadering vastgestelde
moties en resoluties, en in de dagelijkse praktijk ontwikkelde ‘huisregels’ en procedures. Door het beleid van de DRKG vast te leggen in een handboek is voor
iedere belanghebbende duidelijk wat in welke situatie van de DRKG verwacht
moet worden, en wat de geldende afspraken zijn. Door de manier waarop de kerk
is georganiseerd is vaak sprake van personele wisselingen waardoor de kans op
misinterpretatie van afspraken groot is. Met dit boekje als leidraad streeft de DRKG
ernaar dergelijke misverstanden zo veel mogelijk te voorkomen. Beleid dat niet in
dit boekje is opgenomen komt per 1 oktober 2009 te vervallen.
Het boekje pretendeert geen uitputtende opsomming te zijn met een oplossing
voor alle voorkomende gevallen. Juist beleid heeft als kenmerk dat het zich kan
aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Indien er nieuw
beleid wordt vastgesteld wordt dit toegevoegd aan het boekje, niet meer van
toepassing zijn beleid wordt verwijderd.
Lijst van veel gebruikte afkortingen
DRKG: Districts Raad Kerkelijke Goederen
ES: 		
Exploitatiestichting Nederlands District Kerk van de Nazarener
DV:		
Districts Vergadering
DAR:
Districts Advies Raad
DHSF:
Dowie Helen Swarth Fonds
N.b.: de entiteiten DRKG en ES zijn functioneel samengevoegd. Waar DRKG gebruikt
wordt, wordt gesproken over de combinatie van DRKG en ES tenzij uitdrukkelijk
anders wordt vermeld.
De formele juridische fusie en overdracht van de gebouwen van DRKG naar ES
heeft nog niet plaatsgevonden.
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Missie
Petrus schrijft in zijn eerste brief over gebouwen en stenen, maar dan verwijst
hij naar mensen die samengevoegd worden tot een gemeenschap waarin de Here
God daadwerkelijk woont en werkt. ‘ Voeg u bij Hem, de levende Steen… en laat
u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.’
(1 Petrus 2:4-5 NBV).
Als Kerk van de Nazarener erkennen we de waarde van gebouwen omdat het ons
helpt in onze missie, nl. Christusgelijkvormige discipelen te maken. Maar het is de
manier waarop we met onze gebouwen omgaan die bepaalt of het daadwerkelijk
een hulpmiddel tot grotere effectiviteit, of dat het een blok aan het been van de
gemeente is. Daarom dragen we samen zorg voor onze gebouwen, en gaan ook
samen over tot aankoop van nieuwe gebouwen wanneer duidelijk is dat zo de
groei en ontwikkeling van de gemeente gediend wordt.
Zo zijn we ook tot dit boekje gekomen: voor alle betrokken kerkenraden en gemeentes is helder op welke wijze we onze geestelijke doelen als prioriteiten behouden.
Bovendien helpt dit boekje ook om de geloofslessen, wijsheid en inspanningen van
de afgelopen 40 jaar te benutten voor ieder die nu en in de toekomst deel wordt
van de Kerk van de Nazarener.
Zoals naar voren komt is het omgaan met de (aankoop van de) gebouwen een
zaak van geloofsvertrouwen en veel liefde voor Christus en Zijn gemeente. Hier
laten mensen zien dat ze ‘levende stenen’ zijn, en dat de Geest van Jezus Christus
in hen woont.
Ds. Arthur Snijders
Districtsuperintendent Kerk van de Nazarener Nederland
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Kernwaarden van de DRKG
Dienstbaar
De DRKG is dienstbaar aan alle plaatselijke gemeenten van de Kerk van de
Nazarener in Nederland. Voor wat betreft het gebouwenbeheer wordt de gezamenlijkheid benut voor de financiering van gebouwen en optimaal ‘groot’ onderhoud
van de bezittingen.

Transparant
Jaarlijks rapporteert de DRKG aan de Districtsvergadering op welke wijze uitvoering is gegeven aan haar taken. Ook tussentijds zijn de financiële gegevens
van de verschillende entiteiten altijd inzichtelijk. De door de Districtsvergadering
vastgestelde begroting en de met de plaatselijke gemeenten afgesloten gebruiksovereenkomsten zijn uitgangspunt voor het handelen. Beslissingen van de DRKG
over uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen worden achteraf verantwoord aan de DV. Bij het indienen de begroting wordt tevens de wijze waarop de
prioritering van verschillende aanvragen tot stand is gekomen gerapporteerd.8

Deskundig
Hiermee wordt bedoeld dat de DRKG deskundigheid verzamelt op het gebied van
aankoop van gebouwen, onderhoud van gebouwen en financiering van gebouwen.

Volgend
De eerste actie voor noodzakelijke handelingen ligt bij (de beheerders van) de
plaatselijke gemeenten.

8 Op verzoek kan bij de penningmeester van de DRKG inzage worden verkregen in de
verschillende budgetten waaruit de balans is opgebouwd.
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Besluitvaardig
Wanneer actie ondernomen moet worden gebeurt dit binnen 4 weken nadat de
aanvraag bij de DRKG is binnengekomen. Voorwaarde is wel dat de aanvraag
past binnen de begroting en gebruiksovereenkomst. Wanneer aanvragen hiervan afwijken, zal een inhoudelijke en financiële afweging moeten plaatsvinden.
Hiervoor geldt geen termijn.

Flexibel
De DRKG levert waar mogelijk maatwerk. Niet elke gemeente is gelijk en niet alles
in regelingen en regels te vangen dan wel van te voren te voorzien. In de verslaglegging aan de DV wordt verantwoording afgelegd over de genomen besluiten.
Waar dat op basis van het handboek nodig is wordt vooraf overlegd met de DS
en de DAR.
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Historische schets
Het handboek van de Kerk van de Nazarener stelt onder andere dat gestreefd
wordt naar plaatselijk eigendom van kerkgebouwen, met andere woorden, dat
het kerkgebouw eigendom is van de plaatselijke gemeente.
Binnen het Nederlands District is, ingegeven door de relatief geringe omvang van
het district en de specifieke marktsituatie met betrekking tot onroerend goed in
Nederland, gekozen voor een andere werkwijze en het bezit van kerkgebouwen
te centraliseren. In tegenstelling tot de mogelijkheden die het handboek biedt kan
binnen het Nederlands district een plaatselijke gemeente geen eigenaar zijn van
een kerkgebouw. Alleen door meerdere gebouwen in onderpand te geven kan de
benodigde financiering bij externe partijen worden verkregen. Deze onderlinge
solidariteit is strikt noodzakelijk om verwerving van kerkgebouwen nu en in de
toekomst überhaupt mogelijk te maken.
Het eerste kerkgebouw voor het Nederlands district van de Kerk van de Nazarener
staat in Haarlem en is aangeschaft met een gift van de fam. Swarth uit de V.S.
In latere jaren werden gebouwen in Rotterdam, Koog aan de Zaan, Dordrecht,
Vlaardingen en Nijmegen verkregen, en een aantal pastorieën. In 1995 is besloten
dat er geen pastorieën meer aangehouden c.q. gekocht worden, zodat alle middelen aangewend kunnen worden voor aankoop en onderhoud van kerkgebouwen.
In 1996 is de gebruiksvergoedings-structuur geïntroduceerd waarbij de plaatselijke
gemeente een op de historische waarde van het gebouw gebaseerde vergoeding
betaald aan de DRKG. Groot onderhoud werd door de DRKG voorgefinancierd
en in de daaropvolgende jaren via een verhoging van de gebruikersvergoeding
terugbetaald. Binnen deze situatie was de plaatselijke gemeente geen eigenaar
van het gebouw maar wel primair verantwoordelijk voor het beheer ervan. Voor
Vlaardingen gold om fiscale redenen een anderen constructie waarbij de gemeente
het gebouw huurde van de ES.
In 1999 is er op districtsniveau een onderscheid gemaakt tussen ‘stenen’ en
‘levend geld’. Vanaf dat moment was er sprake van twee aparte begrotingen.
Enige jaren geleden is besloten het gebruiksvergoedingensysteem aan te passen en over te gaan naar een situatie waarin het beheer van kerkgebouwen is
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gecentraliseerd. Ook hiervoor geldt dat alleen door onderlinge solidariteit de
gezamenlijke onderhoudskosten van de gebouwen op de lange termijn gedragen
kunnen worden.
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Rollen van de entiteiten
DRKG/ES
De DRKG heeft twee belangrijke rollen die van elkaar onderscheiden moeten worden: als verwerver en als beheerder van vastgoed.
Op het moment dat een gebouw wordt aangeschaft treedt de DRKG op als tussenpersoon in het aankoopproces. De precieze taken worden in hoofdstuk 5
omschreven, waarbij het regelen van de financiering de belangrijkste is.
In het kader van de rol als beheerder heeft elke plaatselijke gemeente een overeenkomst met de DRKG gesloten (de gebruiksovereenkomst) waarin de verhoudingen
met betrekking tot het onderhoud over en weer zijn afgesproken. In ruil voor de
vastgestelde gebruiksvergoeding is de DRKG verantwoordelijk voor het – in overleg
met de plaatselijke gemeente – voldoende onderhouden van het gebouw.

DHSF
Het Dowie Helen Swarth-fonds (ook wel ‘Swarth-fonds’) treedt op als de ‘huisbank’
van het district. Het fonds is ontstaan door een gift van circa 1 miljoen gulden van
een Amerikaans domineesechtpaar, met als doel het mogelijk maken van kerkbouw in Nederland. In beginsel verstrekt het fonds renteloze leningen die over een
periode van 30 jaar moeten worden terugbetaald. In voorkomende gevallen kan
een afwijkende regeling worden afgesproken waarbij het uitgangspunt blijft dat
een bijdrage uit het fonds altijd een lening is en geen gift. Hoewel het DHSF formeel
de financiering verstrekt aan het district, en niet aan de plaatselijke gemeente, is
de gemeente verantwoordelijk voor het aflossen van de lening. Hiervoor wordt
een separate overeenkomst tussen gemeente en district opgesteld.
Daar de middelen van het fonds uiteindelijk beperkt zijn, moet zeer zorgvuldig
worden omgesprongen met het beoordelen van financieringsaanvragen. Als aan
de ene gemeente een grote lening wordt verstrekt kan dat de mogelijkheid voor
een andere gemeente om daarna financiering te verkrijgen frustreren. Het beleid
is dat in de huidige situatie vanuit het fonds geen grotere leningen dan € 500.000
279

aan één gemeente worden verstrekt tenzij door de formele beheerder van het
fonds (de DAR) anders wordt besloten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een
hogere lening vanwege onvoldoende mogelijkheden tot financiering bij banken
noodzakelijk is om het gebouw te kunnen financieren.
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Aan- en verkoop
kerkgebouwen
Binnen de in dit en volgende hoofdstukken genoemde procedures worden door
de DRKG regelmatig besluiten genomen die richting een plaatselijke gemeente
dienen te worden gecommuniceerd. Om verwarring en misinterpretatie te voorkomen worden alle belangwekkende besluiten schriftelijk en in niet mis te verstane
bewoordingen bevestigd. Deze schriftelijke bevestiging is leidend bij een verschil
van mening over de uitleg van een besluit.

Procedure bij aankoop
De procedure bij aankoop bestaat ruwweg uit de onderstaande fasen:
1. Oriëntatie
2. Selectie en keuring
3. Onderhandeling
4. Aankoop
5. Overdracht

1. Oriëntatie
Wanneer een plaatselijke gemeente andere huisvesting wil gaan zoeken moet allereerst in overleg met de DRKG worden bekeken wat de financiële mogelijkheden zijn,
zodat de bandbreedte waarbinnen gezocht kan worden bepaald wordt. Hieruit
volgt een indicatie van de maximale totale verwervingskosten en de bijbehorende
financiële constructie. Hierbij wordt bepaald of kan worden voldaan aan de onder
paragraaf C genoemde eisen aan de plaatselijke gemeente.
De verantwoordelijkheid voor het zoeken en in eerste instantie bezichtigen van
een nieuw gebouw ligt bij de plaatselijke gemeente. Indien gewenst kan de DRKG
om assistentie en/of advies worden gevraagd.
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2. Selectie en keuring
Indien de gemeente besloten heeft dat een gebouw geschikt is en verworven
kan worden neemt de DRKG zo spoedig mogelijk een besluit omtrent het voornemen tot aankoop. Hierbij wijst de DRKG één of meer van haar leden aan als
vertegenwoordiger(s). De vertegenwoordiger draagt zorg voor een globale fysieke
inspectie van het object en geeft opdracht voor een bouwkundige keuring, taxatie
en een controle van de situatie met betrekking tot het bestemmingsplan.

3. Onderhandeling
De vertegenwoordiger krijgt een mandaat voor het voeren van onderhandelingen
met de verkopende partij, tot een vooraf vastgesteld maximum bedrag. Biedingen
worden altijd gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de DAR en voorbehoud van financiering.

4. Aankoop
Als een akkoord is bereikt laat de DRKG bij een door haar aangewezen notaris de
koopovereenkomst opmaken. Verder is de DRKG verantwoordelijk voor het regelen
van de financiering van het object en het opstellen van de noodzakelijke gebruiksen aflossingsovereenkomsten. De koopovereenkomst en overeenkomsten inzake
externe financiering dienen te worden getekend door de Districtssuperintendent
en de Districtssecretaris.

5. Overdracht
Bij de formele overdracht van het gebouw vindt een opleveringscontrole plaats
door de vertegenwoordiger van de DRKG.

Financiering
Daar de gebruiksvergoeding die een gemeente betaalt enkel tot doel heeft het
onderhoud aan het gebouw te financieren is voor de aanschaf van het gebouw
een separate geldstroom noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente
voldoende draagkracht moet hebben om de kosten van de financiering zelf op
te kunnen brengen, maar dat de verplichtingen an sich door het district worden
aangegaan. Eventuele onderpanden worden dan ook door het district verstrekt.
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Praktisch gesproken zijn er drie bronnen van geldmiddelen:
•• Een bouwfonds van de plaatselijke gemeente
•• Het Swarth-fonds
•• Hypotheekbanken
In uitzonderingsgevallen zijn in het verleden vanuit de internationale kerk
(Albastenfonds) een gift ontvangen. Niet uit te sluiten valt dat hier in speciale
situaties in de toekomst wederom een bijdrage uit ontvangen kan worden.
Logischerwijze is het de doelstelling om een zo groot mogelijk bedrag door de
plaatselijke gemeente zelf bij elkaar te laten brengen. Hoe meer de gemeente kan
dragen, hoe minder rente er eventueel aan een hypotheekbank hoeft te worden
betaald. Leningen door het Swarth-fonds worden in beginsel renteloos verstrekt
en worden gedurende de looptijd in gelijke termijnen afgelost. De omvang van een
lening van het Swarth-fonds kan nooit meer dan € 500.000 euro bedragen tenzij
door de DAR anders wordt beslist, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is voldoende
financiering bij een hypotheekbank te verkrijgen. Leningen bij hypotheekbanken
worden zo snel mogelijk afgelost.
Omtrent de aflossing van leningen aan het Swarth-fonds en hypotheekbanken
sluit het district een aanvullende overeenkomst met de plaatselijke gemeente. De
modelovereenkomst hiervoor moet nog worden opgesteld.

Financiële draagkracht van de
plaatselijke gemeente
9

Hieronder zijn de verschillende eisen waaraan door de plaatselijke gemeente moet
worden voldaan voordat tot aanschaf kan worden overgegaan op een rij gezet:
Conform artikel 234.4 het handboek mag het totaal van uitstaande leningen bij het
DHSF en eventuele externe financiers nooit meer bedragen dan het totale inkomen
van een gemeente over de voorgaande drie jaren.

9	 Indien noodzakelijk wordt in goed overleg bekeken of, binnen de regels van het handboek,  
door middel van een “ingroeiregeling” het kopen van een eerste gebouw door een gemeente
financieel haalbaar worden gemaakt.
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Daarnaast stelt de DRKG als eis dat de gemeente in staat moet zijn een eigen bijdrage te leveren van minimaal 30% van de koopsom van het gebouw. De kosten
van verbouwingen direct na aanschaf worden tot de koopsom gerekend. In de
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de handelswijze met betrekking tot
deze eigen bijdrage.
Bij de aanvraag voor financiering moet door de gemeente aan de DRKG een overzicht van inkomsten en uitgaven inclusief balans verstrekt worden.
De DRKG moet zich op basis van het voorgaande punt positief uitspreken over de
draagkracht van de gemeente inzake de aflossing van de noodzakelijke leningen.
De DAR moet zich positief uitspreken over de geestelijke ontwikkeling van de
gemeente, nu en in de toekomst.

Eigen bijdrage
Het is noodzakelijk dat bij aanvang een plaatselijke gemeente minimaal 30%
van de koopsom van het gebouw zelf bij elkaar brengt. Op het moment dat een
gemeente hiertoe in staat is, sterkt dat in de overtuiging dat de gemeente ook op
de lange termijn in staat zal zijn de lasten van het gebouw te dragen. Deze eigen
bijdrage blijft in beginsel ter beschikking staan van de gemeente. Bij de verkoop
van een gebouw waarvoor een bepaald percentage van de koopsom als eigen
bijdrage door de gemeente is ingebracht, kan de gemeente aanspraak maken
op een equivalent percentage van de verkoopprijs. Bij aanschaf van het gebouw
wordt door de DRKG de exacte hoogte van dit percentage vastgesteld. Hierbij
wordt uitgegaan van de hoogte van de eigen bijdrage in verhouding tot de totale
verwervingskosten van de opstallen. Dit houdt in: de koopsom van het gebouw,
eventuele kosten koper, de kosten van eventuele bouwkundige aanpassingen en
aard- en nagelvaste inventaris.
Indien gedurende de looptijd door de gemeente een bedrag aan aflossing op
leningen bij hypotheekbanken is betaald wordt dit bij de eigen bijdrage geteld.
Aflossingen aan het DHSF worden niet bij de eigen bijdrage geteld.
Deze regeling geldt enkel voor gebouwen aangeschaft na 1 januari 2009.
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Rekenvoorbeelden
Voorbeeld van financiering van een gemeente
met 250 leden zonder eigen gebouw.
Totale koopsom:
Benodigde eigen bijdrage gemeente:
Lening uit DHSF (renteloos, looptijd 30 jaar):
Lening bij hypotheekbank (6% rente, looptijd 20 jaar):
Totale ‘externe’ schuld:
Minimaal benodigd jaarinkomen: 1/3 van € 700.000 =
Jaarlijkse aflossing aan DHSF: 1/30e van € 450.000 =
Jaarlijkse rente en aflossing aan hypotheekbank:
Totale financieringslasten per jaar:

1.000.000,–
300.000,–
450.000,–
250.000,–
€ 700.000,–
233.333,–
15.000,–
21.240,– *
€ 36.240,–

Jaarlijkse gebruiksvergoeding: 250 x € 150 =
Totale jaarlijkse kosten van het eigen gebouw:
(31,6% van het jaarinkomen)

Per lid per jaar:

37.500,–
€ 73.740,–

€

294,96

* De exacte jaarlijkse hypotheeklasten zijn afhankelijk van de gekozen constructie.
In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een annuïteitenhypotheek van € 250.000
met een looptijd van 20 jaar en een rente van 6%. Hiervoor bedraagt de maandelijkse termijn aan rente en aflossing ongeveer € 1770.
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Voorbeeld van financiering van een gemeente
met 400 leden met eigen gebouw
Totale koopsom oude gebouw:
Eigen bijdrage oude gebouw (30%):

1.000.000,–
€ 300.000,–

Totale verkoopsom oude gebouw:
Huidige waarde eigen bijdrage (30% van verkoopsom):
Door gemeente afgelost op hypotheeklening:

1.200.000,–
€ 400.000,–
€ 250.000,–

Totale koopsom nieuwe gebouw:
Benodigde eigen bijdrage gemeente nieuwe gebouw:
Nog extra bij te dragen: (600.000 - 650.000 =)
Lening uit DHSF (renteloos, looptijd 30 jaar):
Lening bij hypotheekbank (6% rente, looptijd 20 jaar):
Totale ‘externe’ schuld:
Minimaal benodigd jaarinkomen: 1/3e van € 1.400.000 =
Jaarlijkse aflossing aan DHSF: 1/30e van € 850.000 =
Jaarlijkse rente en aflossing aan hypotheekbank:
Totale financieringslasten per jaar:
Jaarlijkse gebruiksvergoeding: 400 x € 150 =
Totale jaarlijkse kosten van het eigen gebouw:
(29% van het jaarinkomen)

Per lid per jaar:

€ 2.000.000,–
600.000,–
- 50.000,–
850.000,–
500.000,–
€ 1.350.000,–
466.666,–
28.333,–
42.432,– *
€ 70.765,–
60.000,–
€ 130.765 ,–

€ 326,91

*De exacte jaarlijkse hypotheeklasten zijn afhankelijk van de gekozen constructie.
In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van een annuïteitenhypotheek van € 500.000
met een looptijd van 20 jaar en een rente van 6%. Hiervoor bedraagt de maandelijkse termijn aan rente en aflossing ongeveer € 3536.
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In het voorgaande rekenvoorbeeld bedraagt het totaal van de huidige waarde
van de eigen bijdrage van het vorige gebouw vermeerderd met door de gemeente
betaalde aflossingen op hypotheekleningen meer dan de benodigde minimale
eigen bijdrage voor het nieuwe gebouw. Het percentage van de toekomstige verkoopopbrengst waarop de gemeente aanspraak kan maken wordt in dit geval
vastgesteld op 650 / 2000 = 32,5%.

Grootschalige verbouwingen
Op grootschalige verbouwingen aan het gebouw die buiten de onderhoudsbegroting vallen zijn de voorgaande financieringsregels onverkort van toepassing.

Verkoop van een kerkgebouw
In sommige situaties kan het nodig zijn een kerkgebouw weer te verkopen. Er
kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen van een gemeente met een afnemend
aantal leden en bezoekers, waardoor de kosten van het gebouw niet meer op
te brengen zijn. Het is niet aan de DRKG om zich een oordeel te vormen over de
levensvatbaarheid van een gemeente. De DKRG heeft een signaalfunctie naar de
DAR op het moment dat de draagkracht in het geding komt. Indien de DAR besluit
dat het gebouw niet langer te handhaven is zal de DRKG in goed overleg met de
DAR en de betrokken gemeente het initiatief nemen om deze verkoop te realiseren.
De opbrengst wordt gestort in het DHSF.
In alle andere gevallen voorkomende gevallen waarbij verkoop van een gebouw
aan de orde is treedt de DRKG in overleg met de DAR om de ontstane situatie te
bespreken en een gedragslijn vast te stellen.
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Procedure bij verkoop
Als het besluit is genomen een gebouw te verkopen wordt de volgende procedure
gevolgd:
1. Taxatie en aanbieding
2. Onderhandeling
3. Verkoop en afhandeling
4. Overdracht

1. Taxatie en aanbieding
De DRKG draagt zorg voor de selectie van een makelaar, de taxatie van het gebouw
en overleg met de plaatselijke gemeente over de termijn van mogelijke oplevering.
In overleg met de gekozen makelaar zorgt de DRKG voor het vaststellen van een
vraagprijs en publiciteit. Indien nodig wordt een vertegenwoordiger aangewezen.

2. Onderhandeling
Indien het voorgaande leidt tot een bod van een potentiële koper besluit de DRKG
zo spoedig mogelijk omtrent acceptatie van het bod. Indien een bod uitblijft besluit
te DRKG voor zover nodig omtrent aanpassing van de vraagprijs.

3. Verkoop en afhandeling
Indien een bod wordt geaccepteerd zal de koper zorg dragen voor het opstellen
van de noodzakelijke overeenkomsten. Voor zover relevant draagt de DRKG na het
sluiten van de verkoopovereenkomst zorg voor de afhandeling van nog lopende
hypothecaire leningen.

4. Overdracht
In overleg met de plaatselijke gemeente wordt de formele overdrachtdatum
vastgesteld.
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Beheer van Kerkgebouwen
De gebruiksvergoeding
Ten behoeve van de financiering van het noodzakelijk onderhoud en de vaste
lasten van alle gebouwen is een gebruiksvergoeding vastgesteld. Bij bepaling van
de hoogte hiervan is uitgegaan enerzijds van de draagkracht van de gemeente,
en anderzijds de prognose van de onderhoudskosten op de lange termijn. Door
Planon is in 2006 een tienjarenplan opgesteld met een begroting per jaar voor
de periode 2007-2016. Behoudens aperte onjuistheden, waarvoor deze begroting
gecorrigeerd dient te worden, is dit de meest accurate informatie die voorhanden
is over toekomstig onderhoud en de bijbehorende kosten.
De DRKG heeft vastgesteld dat de door Planon begrootte onderhoudskosten onmogelijk op te brengen zijn en streeft naar het realiseren van 60% van deze begroting.
Uitgaande van deze meerjarenbegroting (“60% Planon”) is de gebruiksvergoeding
voor de periode 2009-2013 vastgesteld op € 150 per lid, per jaar. Het aantal leden
wordt gebaseerd op de situatie per 1 juli van het voorafgaande jaar. Dit is gelijk
aan het beleid inzake overige districtsbijdragen.
Jaarlijks wordt de gebruikersvergoeding geïndexeerd conform de officiële CBSindex. Elke vijf jaar wordt de hoogte van de gebruiksvergoeding in zijn geheel
opnieuw beoordeeld en vastgesteld op basis van de actuele situatie met betrekking
tot de geldreserves binnen het onderhoudsfonds en de staat van onderhoud van
de gebouwen. Derhalve zal de DRKG op de DV 2013 door middel van een motie
een voorstel doen voor de hoogte van de gebruiksvergoeding voor de periode
2014-2018.
Jaarlijks wordt 10% van de ontvangen gebruiksvergoeding afgedragen aan het
DHSF ter versterking van de beschikbare liquiditeit voor kerkbouw, tenzij de liquiditeitspositie van de DRKG hiervoor geen ruimte biedt.
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De meerjarenbegroting van de
plaatselijke gemeente
In de gebruiksovereenkomst is geregeld welk onderhoud voor rekening van de
plaatselijke gemeente komt en welke voor rekening van het district. Voor alles
geldt dat het gebouw aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid moet
voldoen en geschikt gehouden moet worden voor gebruik als kerkgebouw.
Bij de uitvoering van het onderhoud geldt de door de gemeente ingediende
meerjarenbegroting als leidend. Hierbij kan de door Planon opgestelde meerjarenbegroting als uitgangspunt worden genomen, maar elke plaatselijke gemeente
is vrij om op eigen kosten extern advies in te winnen. Deze dient uiterlijk in de
maand november door de gemeente bij de DRKG te worden ingediend. Deze meerjarenbegroting bevat minimaal:
•• Een gedetailleerde uitwerking van het eerstkomende jaar.
•• Een globale begroting voor de daaropvolgende vier jaren.
•• Een prioriteitsstelling per uit te voeren taak
Indien noodzakelijk zal de DRKG de gemeente assisteren bij het opstellen van de
begroting.
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 weken besluit de DKRG omtrent goedkeuring van de begroting. Hierbij worden alle ingediende begrotingen van alle
gemeenten in samenhang beoordeeld. Indien de inkomsten uit de gebruiksvergoeding onvoldoende zijn om alle onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren
wordt voorrang gegeven aan werkzaamheden die acuut zijn of samenhangen met
wettelijke voorschriften. Als acuut wordt in ieder geval beschouwd onderhoud dat
noodzakelijk is voor een ongestoorde voortgang van de eredienst.
Na goedkeuring van de begroting kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
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Procedure voor uitvoering
van werkzaamheden
Indien de begroting door de DRKG is goedgekeurd is de gemeente vrij om werkzaamheden die hierin zijn opgenomen tot een bedrag van € 5000 uit te laten
voeren zonder nadere toestemming van de DRKG.
Voor werkzaamheden binnen de begroting die een bedrag van € 5000 te boven
gaan dient de gemeente minimaal twee offertes aan de DRKG te overleggen. De
DRKG beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken omtrent de
gunning van werkzaamheden.
De gemeente is vrij om begrote werkzaamheden binnen het jaar naar eigen inzicht
te plannen, zodat de werkzaamheden op het meest optimale moment uitgevoerd
kunnen worden.
Werkzaamheden buiten en boven de begroting laten uitvoeren is niet mogelijk
behoudens in de onderstaande gevallen:
•• Bij calamiteiten.
•• Teneinde te voldoen aan wettelijke voorschriften.
•• Indien door meerdere werkzaamheden tegelijkertijd te laten uitvoeren een
besparing gerealiseerd kan worden. Dit dient door de gemeente bij aanvraag
voldoende aannemelijk te worden gemaakt.
Facturen van onderhoudswerkzaamheden worden door de plaatselijke gemeente
naar de secretaris van de DRKG gestuurd. De secretaris controleert de factuur en
stuurt deze vervolgens zo spoedig mogelijk door naar de penningmeester, die voor
betaling van de factuur zorg zal dragen.
De DRKG zorgt dat bij de lokale gemeenten de actuele contactgegevens van alle
leden beschikbaar zijn. Andersom is noodzakelijk dat de plaatselijke gemeenten
mutaties met betrekking tot beheerders en bijbehorende contactgegevens zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris van de DRKG.
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Zelfwerkzaamheidsregeling
In veel kerken is reeds met veel liefde en met grote inzet gewerkt aan het zelfstandig verbeteren en onderhouden van de gebouwen. Door het inzetten van
vrijwilligers zorgt naast versterking van de onderlinge saamhorigheid ook voor
een besparing op de onderhoudskosten.
Indien een gemeente in de begroting opgenomen werkzaamheden uitvoert of
laat uitvoeren zonder hiervoor een beroep te doen op het gehele voor het werk
in het begroting opgenomen bedrag zal 50% van de gerealiseerde besparing ten
opzichte van de begroting in het volgende jaar in mindering worden gebracht
op de gebruiksvergoeding. Hiervoor geldt een maximum van de totaal over dat
volgende jaar verschuldigde gebruiksvergoeding verminderd met de door de DRKG
te betalen vaste lasten voor het gebouw.

Rekenvoorbeeld
Begroot bedrag van de onderhoudswerkzaamheden:
Gerealiseerde besparing door zelfwerkzaamheid:
Oorspronkelijk verschuldigde gebruiksvergoeding (volgend jaar):
Af: korting op gebruiksvergoeding
Nog verschuldigde gebruiksvergoeding (volgend jaar):

20.000,–
5.000,–
12.500,–
- 2.500,–
€ 10.000,–

Uitgangspunt is dat zelf uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan geldende wettelijke voorschriften en met goed vakmanschap moeten worden uitgevoerd.

Verzekeringen
De DRKG is verantwoordelijk voor het afsluiten van afdoende opstalverzekeringen
voor alle gebouwen. Alle overige verzekeringen zoals een inboedelverzekering dienen door de plaatselijke gemeente te worden afgesloten en betaald. De gemeente
dient er zorg voor te dragen dat de DRKG ten allen tijde beschikt over kopieën
van de polissen.
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Overschotten op de begroting
Het is niet de bedoeling dat de DRKG op zichzelf gelden zal gaan verzamelen.
Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat de DRKG de beschikking heeft over voldoende
reserves om onvoorziene situaties met betrekking tot het onderhoud of fluctuaties
in de inkomstenstroom het hoofd te bieden, zonder direct een beroep te moeten
doen op externe financiering.
Indien bij het vaststellen van de jaarstukken blijkt dat het totaal van liquide middelen binnen de DRKG meer bedraagt dan 110% van de begrote DRKG-uitgaven
voor het komende jaar, wordt het meerdere aangewend voor extra aflossing van
externe leningen, voor zover de voorwaarden van de leningen dit mogelijk maken
en te beginnen bij die met het hoogste rentepercentage.
Indien er geen externe leningen zijn wordt het overschot gestort in het DHSF. Van
afstorten kan slechts sprake zijn indien de onderhoudssituatie van de gebouwen
en de verwachtte uitgaven op basis van de meerjarenbegroting dit toelaten.
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Beleidswijzigingen en
onvoorziene gevallen
Indien het beleid onduidelijk of onvolledig is danwel onvolkomenheden bevat zal
de DRKG dit na zorgvuldige afweging van alle relevante belangen bijstellen en/of
aanvullen. Indien nodig voert de DRKG overleg met de betrokken gemeenten, en
stelt de DRKG alle gemeenten op wie het beleid van toepassing is expliciet op de
hoogte van de wijzigingen.
Van alle wijzigingen in het beleid wordt een overzicht bijgehouden dat als bijlage
wordt toegevoegd. Deze bijlage maakt tevens onderdeel uit van het jaarverslag
van de DRKG.
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Bijlagen
Relevante artikelen uit het Handboek
De Districtsraad Kerkelijke Goederen
233. De Districtsraad Kerkelijke Goederen zal gevormd worden door de districtssuperintendent (ex-officio) en niet minder dan 2 predikanten en
2 leken. De leden kunnen door de Districtsvergadering worden gekozen
voor een periode van 4 jaar of totdat hun opvolgers gekozen en in functie gesteld zijn. De Districtsadviesraad kan na een gunstige stemming door
de Districtsvergadering hieromtrent, optreden als Districtsraad Kerkelijke
Goederen.
234. De taken van de Districtsraad Kerkelijke Goederen zijn:
234.1 Het bevorderen van het bouwen van plaatselijke kerken en met de
kerk verwante gebouwen binnen de grenzen van het district, in
samenwerking met de Districtsadviesraad.
234.2 Het verifiëren en bewaren van eigendomsbewijzen van de onroerende goederen van plaatselijke kerken.
234.3 Het beoordelen van voorstellen die door plaatselijke kerken met
betrekking tot de aankoop of verkoop van onroerend goed of de
bouw van kerkgebouwen of pastorieën zijn ingediend, en hen te
adviseren over de ingediende voorstellen. (103)
234.4 Het goedkeuren of verwerpen, in overleg met de districtssuperintendent, van voorstellen met betrekking tot plannen voor kerkbouw
en het aangaan van financiële verplichtingen bij de aankoop van
onroerend goed of bij nieuwbouw, die door de plaatselijke kerken
zijn ingediend. De Raad Kerkelijke Goederen zal normaal gesproken
een verzoek om schulden te vergroten goedkeuren, onderworpen
aan de volgende richtlijnen:
1. De plaatselijke kerk die toestemming vraagt om haar schulden
te vergroten heeft in de 2 jaar voorafgaande aan het verzoek al
haar budgetten volledig betaald.
2. De totale schuld zal niet hoger zijn dan driemaal het gemiddelde
bedrag dat totaal voor alle doelen is bijeengebracht in elk van
de voorafgaande 3 jaren.
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3.
4.

De details van de geplande verbouw of nieuwbouw moeten
goedgekeurd zijn door de Raad Kerkelijke Goederen.
Het bedrag van de schuld en de aflossingsverplichting mogen
het geestelijk leven van de kerk niet in gevaar brengen.

De Raad Kerkelijke Goederen mag verzoeken die niet aan deze
richtlijnen voldoen slechts goedkeuren wanneer de districtssuperintendent en de Districtsadviesraad hiermee akkoord gaan.
235. Alle het andere te doen wat de Districtsvergadering kan aangeven met
betrekking tot eigendommen van plaatselijke kerken.
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Geldende en nog uit te voeren
moties en resoluties
Resolutie 1995-4, afhandeling van motie 1993-15
(ingediend door de DAR)
Overwegende dat:
bij de behandeling van deze motie in het jaar 1993 heeft de DCF aan de DRKG reeds
enkele aanvullende aanbevelingen gedaan, teneinde een mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Aangezien een mogelijke belangenverstrengeling met
een groeiende kerk echter niet uit het oog verloren mag worden, stelt de DAR de
Districtsvergadering voor in te stemmen met de volgende bepaling
besluit de Districtsvergadering:
Elke aanbesteding van werk en/of zakelijke transactie door het District, waarin één
der leden van de Kerk van de Nazarener als zakelijke partner betrokken is en die
een bedrag van ƒ 100.000,-- te boven gaat, wordt ter toetsing voorgelegd aan de
DCF. De DCF adviseert vervolgens de DS. Indien de toetsing van de DCF het voorstel
van de onderhavige commissie niet bekrachtigt, zal de DS de toetsing voorleggen
aan de DAR. Alle hiervoor genoemde commissies zullen vervolgens rapporteren
aan de Districtsvergadering.

Resolutie 1998-02, vaststelling basis
berekening districtsafdrachten
(ingediend door de DAR)
1. Vanaf 1 januari 1998 wordt de jaarlijkse districtsbijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten vastgesteld op een bedrag van € 65 per lid, gebaseerd op het
aantal actieve leden per 1 juli van het voorafgaande jaar, met inachtneming
van een overgangsmaatregel als onder 2 genoemd. per 1 januari 1998 worden
de districtsbijdragen “bevroren” op het niveau van 1997, totdat de berekening
‘aantal leden x € 65’ leidt tot een hogere afdracht. Nieuwe gemeenten betalen
vanaf het jaar vaninstituering een districtsbijdrage van € 65 per lid per jaar.
De DAR behoudt in de toekomst het rechtom aan de Districtsvergadering voor
te stellen het bedrag van € 65 per lid per jaar aan te passen met een index,
die de ontwikkeling in de kosten van levensonderhoud en/of het Nazarener
giftenpatroon weergeeft.
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Toelichting:
a. Het bedrag van ƒ120 [€ 65 ingaande 2002, secr] per lid per jaar (zie punt
1) is gebaseerd op een districtsbijdrage van ca. 10% van de gemiddelde
inkomsten per lid per jaar. Het districtsgemiddelde inkomen per lid per jaar
bedroeg in 1995 ƒ 1.147 en in 1996 ƒ 1.146
b. Een percentage van 10% lijkt ons redelijk en verantwoord als uitgangspunt
voor een districtsbijdrage. Door een percentage te nemen van het gemiddelde jaarinkomen per lid in het district voorkomen we de discussies, die
steeds weer ontstaan bij een afdrachtpercentage over de totale inkomsten
(wat valt wel en wat valt niet onder het begrip ‘totale inkomen’ en welke
uitzonderingen zijn daarbij wenselijk of noodzakelijk?).Door de overgangsmaatregel beschreven onder punt 2 van de resolutie bereiken we dat zowel
het district als de plaatselijke gemeenten de komende jaren weten waar
ze aan toe zijn. Zoals het zich nu laat aanzien verwachten wij ook met de
nieuwe regeling voor de districtsbijdragen in de komende jaren een dalend
tekort op de districtsbegroting. Deze resterende tekorten zullen moeten
worden gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van één of meerdere
pastorieën.

Resolutie 2001-08, financiële afspraken
(ingediend door DCF en DRKG)
1. Eigendomsrecht. Alle gebouwen, behalve het kerkgebouw van Vlaardingen,
zijn juridisch eigendom van het district. Vanaf het allereerste begin (de aankoop
van een perceel grond aan de Zijlweg te Haarlem) is de tenaamstelling van de
koper zodanig geformuleerd geweest dat er geen twijfel omtrent dit punt kan
zijn. Ook gebouwen zoals het woonhuis aan de Augustijnen-kamp in Dordrecht,
dat tot op heden enkel op de balans in Dordrecht stond en waar het district
niets aan betaald heeft, zijn formeel eigendom van het Nederlands District van
de Kerk van de Nazarener. Met betrekking to de situatie in Vlaardingen kan
gesteld worden dat er volledige zeggenschap van het district bestaat middels
het bestuur van de Exploitatiestichting.
2. Waardering. We zijn van mening dat de enige objectieve norm voor waardering de historische kostprijs is. (Onder historische kostprijs verstaan we de
stichtingskosten (grond en bouw), aankoop, directe verbouwingen maar geen
onderhoud of subsidies). Een kerkgebouw is immers geen courant artikel en
de waarde is eigenlijk plat gezegd “wat een gek er voor geeft”. Daarom is ook
de herbouwwaarde of verzekerde waarde geen juiste indicatie, temeer omdat
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waardering tegen deze waarden ons eigen vermogen tot uiterst onrealistische
proporties zou opschroeven. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:
•• Kerkgebouwen worden gewaardeerd op aanschafwaarde, vermeerderd met
verbouwingskosten bij aanschaf en in 50 jaar afgeschreven tot de waarde
van de grond is bereikt.
•• Indien de waarde van de grond bij aanschaf niet bekend is, is deze gesteld
op 25% van de aanschafwaarde. Afschrijving is er om te laten dat deze
gebouwen verouderen en uiteindelijk afgebroken moeten worden, dan wel
renovatie behoeven.
•• Omdat woningen wel courant zijn, in tegenstelling tot kerkgebouwen,
wordt op woningen niet afgeschreven. Woningen worden gewaardeerd op
aanschafwaarde dan wel lagere marktwaarde. De afschrijvingen staan los
van de gebruiksvergoeding. Verbouwingen na de aanschafdatum worden
afgeschreven over de economische levensduur. Dit in overleg te bepalen
door de Districtsraad Kerkelijke Goederen en de betrokken kerkenraad.
3. Presentatie. We bevelen aan te komen tot het presenteren van 2 jaarrekeningen aan de Districtsvergadering. De eerste zou het “levende” geld moeten
bevatten, de tweede het “geld uit stenen”. Ofwel, de eerste jaarrekening bevat
de districtsinkomsten en -uitgaven die niets met gebouwen te maken hebben,
maar wel posten als districtsbijdragen, kosten districtsleiding, kosten kerkuitbreidingsprojecten etc. De tweede is dan een consolidatie (samenvoeging) van
Exploitatiestichting, Swarthfonds en de exploitatie van de gebouwen uit de
huidige districtsjaarrekening. Aangezien er een duidelijke persoonlijke en juridische verbinding tussen district enerzijds en de besturen van het Swarthfonds
en de Exploitatiestichting anderzijds ligt, lijkt deze presentatievorm ons zeer
wel te verdedigen. Het moge overigens duidelijk zijn dat de 3 verschillende
rechtspersonen ook nog altijd hun eigen jaarrekeningen maken, op basis
waarvan de geconsolideerde jaarrekening kan worden samengesteld.
4 Gebruiksvergoeding Volgens het bovenstaande heeft het district de gebouwen
in eigendom en facilieert dus de plaatselijke gemeente. Die betaalt daarvoor een
vergoeding, welke in 1998 door de Districtsvergadering is vastgesteld, met een
looptijd van 25 jaar. Eventuele nieuwe investeringen, voor zover gefinancierd
door het district, worden ook in de toekomst via de gebruiksvergoeding terugbetaald. Voor iedere nieuwe investering wordt een aparte looptijd vastgesteld,
conform het gestelde onder punt 2 over afschrijvingen, welke op gegeven
moment dus bovengenoemde termijn van 25 jaar kan overschrijden.
5. Externe leningen. Naast de gebruiksvergoedingen zijn er externe leningen,
waarvoor met betrokken gemeente een afzonderlijke regeling is getroffen
betreffende rente en aflossingen, zoals het gebouw in Vlaardingen.
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Resolutie 2003-04, aanvullende bepalingen t.o.v. handboek
(ingediend door de DAR, in overleg met dhr. Jaap Maris, kandidaat-notaris)
De Districtsvergadering van 2003 sluit aan bij de in de toelichting van motie 200303 genoemde interpretatie van het handboek en stelt nog vast:
De naam van het kerkgenootschap is: Kerk van de Nazarener, Nederlands District
of Nederlands District van de Kerk van de Nazarener. De statutaire vestigingsplaats
is Haarlem Het feitelijk adres van het kerkgenootschap is het privé adres van de
districtsuperintendent tenzij de Districtsadviesraad een ander adres als feitelijk
adres aanwijst.
De oproeping tot een bijeenkomst van de Districtsadviesraad waarin een (rechts)
persoon wordt aangewezen die vertegenwoordigingsbevoegd is, dient te geschieden door een schriftelijke oproeping (waaronder begrepen een oproeping per fax
of per beantwoorde e-mail) door een van de leden van die raad aan alle leden
van die raad waarvan de verblijfplaats bekend is, tenzij alle leden van die raad in
de betreffende vergadering aanwezig zijn of de niet aanwezige leden het besluit
hebben bekrachtigd.
Toelichting:
Gebleken is dat een aantal zaken voor het district als rechtspersoon in het handboek (onze kerkorde) onvoldoende omschreven zijn. Deze motie beoogt die zaken
aan te vullen. Op grond van het thans geldende handboek zijn, naar de interpretatie van de Districtsvergadering, de districtsuperintendent en de secretaris van
de Districtsadviesraad 132 gezamenlijk bevoegd het district te vertegenwoordigen.
Verder kan de Districtsadviesraad een natuurlijk persoon of rechtspersoon aanwijzen die vertegenwoordigingsbevoegd is. (artikel 222.5, Handboek 2001-2005)

2005-03, Fusie DRKG - ES
(ingediend door de Districtsraad Kerkelijke Goederen)
Overwegende dat:
1. De DRKG vorig jaar het volgende heeft gemeld aan de Districtsvergadering:
“Het beheer van de gebouwen moet worden geprofessionaliseerd, dat gaat
inhouden dat er specialismen in de DRKG moet worden verzameld en dat de
krachten gebundeld moeten worden dit heeft tot gevolg dat er een discussie
op gang moet worden gebracht om de diverse organen en stichtingen die er
zijn op dit gebied tot één orgaan van onze kerk samen te brengen. Met de
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2.

3

4.
5.

6.

gemeente Vlaardingen is een aanvang gemaakt met deze discussie betreffende
de Exploitatiestichting en de relatie met de DRKG.”
De DRKG toestemming heeft gevraagd om het jaar 2004 te mogen gebruiken om
te komen tot ideevorming en het voeren van een discussie die moest resulteren
in een statutenwijziging en de daadwerkelijke vorming van de DRKG nieuwe
stijl.
De uitkomst van deze discussie is dat we de meeste voordelen zien in het
samengaan van de DRKG met de Exploitatiestichting Nederlands District Kerk
van de Nazarener, een stichting waarin de Exploitatie Stichting en de huidige
DRKG één orgaan gaan vormen, zodat aankoop, beheer en groot onderhoud
van onze aardse goederen professioneel en planmatig kan worden uitgevoerd.
Op basis van deze conclusie de notaris een concept akte van de statutenwijziging van de Stichting heeft opgesteld.
Deze concept statuten in de DRKG vergaderingen zijn besproken en de op en
aanmerkingen daarin zijn verwerkt. Dit concept is dan ook unaniem goedgekeurd door de leden en wordt met een positief advies aan u voorgelegd.
Bijzondere aandacht is besteed aan besluitvorming binnen het bestuur in relatie
tot besluitvorming vanuit de Districts Advies Raad (zie art 4 van de concept
statuten) Besluit de Districtsvergadering De Districtsvergadering gaat akkoord
met bovengenoemde statutenwijziging van de 134 Exploitatiestichting en de
daaruit volgende fusie met de Districtsraad Kerkelijke Goederen. De statutenwijziging mag ingaan per 1 april 2005 of zo snel daarna als haalbaar.

Bestaande uitzonderings- en
gedoogsituaties
In deze paragraaf worden bestaande situaties opgenomen waarbij een concrete
uitzondering is of wordt gemaakt op het beleid. Hier kan sprake zijn van een al
dan niet ongewenste situatie vanuit het verleden, danwel een geval waarbij om
dringende redenen besloten is dat van het DRKG-beleid afgeweken moest worden.

Gedoogsituatie Haarlem
Na invoering van de oude situatie met betrekking tot de gebruiksvergoeding ontstond een verschil van mening met de gemeente in Haarlem. Deze gemeente
besloot de verschuldigde gebruiksvergoeding niet jaarlijks aan de DRKG af te dragen, maar deze te parkeren in een zelf opgerichte Stichting Ochtendgloren. Bij
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aanschaf van het gebouw voor de gemeente in Dordrecht is uit deze Stichting een
bijdrage geleverd. De situatie is door de DV gedoogd, maar uiteindelijk blijft de
verschuldigde vergoeding opeisbaar. In Ochtendgloren is op dit moment minder
aan gelden aanwezig dan wat de gemeente over de jaren waarin van de gedoogsituatie sprake was verschuldigd zou zijn.
In 2007 is met de gemeente in Haarlem het volgende afgesproken:
•• De gemeente draagt met ingang van 2007 de verschuldigde gebruiksvergoeding
conform het oude model af, zodat de vordering niet verder op zal lopen.
•• Vanaf 2008 draagt de gemeente de gebruiksvergoeding af conform de nieuwe
regeling
•• Bij de eerstvolgende aanschaf van een kerkgebouw door het district zal het in
Ochtendgloren opgebouwde bedrag van circa € 28.000 aan het district worden
overgemaakt.
•• De restantschuld van € 30.000 aan het district zal in tien jaarlijkse termijnen
vanaf 2008 worden voldaan.

304

