Register van trefwoorden in kerkorde en ordinanties
In de subvermeldingen wordt met ~ verwezen naar het hoofdwoord; het verband maakt uit of het
hoofdwoord in het enkelvoud of meervoud wordt bedoeld.

A
aanbeveling
~ door gemeenteleden bij het beroepen van een predikant 3-3-6
~ door gemeenteleden bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen 3-6-2, 3 en 4
~ door gemeenteleden bij de verkiezing van een kerkelijk werker tot ouderling of diaken met
bepaalde opdracht 3-12-7
~ door de leden van een college voor de visitatie bij de benoeming van de voorzitter 10-3-5
~ door de betrokken classicale vergaderingen bij de benoeming van leden van een regionaal
college voor het opzicht 10-8-3
~ door de betrokken classicale vergaderingen bij de benoeming van leden van een regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken 11-21-3
~ door de betrokken classicale vergaderingen bij de benoeming van leden van een college voor de
behandeling van bezwaren en geschillen 12-2-3
~ door het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit bij de benoeming
van de leden van de raad van advies 13-5-2
~ door de classicale vergaderingen en de evangelisch-lutherse synode bij de benoeming van
leden van het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant 13-15-2
aanhangsel bij de beroepsbrief 3-5-3
aansprakelijkheid van beheerders 11-28
aanstelling 3-12-5; 3-14-2; 3-28-2 t/m 4; 5-6-2,3; 5-7-2,3
aanwijzen
~ van de leden van een breed moderamen door een ambtelijke vergadering VI-9
~ van de afgevaardigde naar de classicale vergadering door de kleine kerkenraad 4-10-7
~ van een consulent door het ringverband 4-17-2
~ van een consulent door werkgemeenschap van predikanten 4-18-2
~ van de leden van het classicaal-regionaal overlegorgaan door de brede moderamina van de
classes 419-2
~ van leden van het classicaal overlegorgaan door de evangelisch-lutherse synode 4-19-2
~ van afgevaardigden naar de generale synode door de evangelisch-lutherse synode 4-23-2
~ van classicale vergaderingen door de kleine synode om tweede afgevaardigde ter synode af te
vaardigen 4-25-5
~ van een of meer bijbelvertalingen door de generale synode 5-9-1
adviserend lid
~ van de classicale vergadering 4-14-5; 11-11-2
~ van het regionale college voor de behandeling van beheerzaken (vanuit het college voor de
behandeling van bezwaren en geschillen) 11-10-2
~ van het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen 12-2-5,9,12
~ van het college voor het opzicht 10-8-4,7en 10
~ van het college voor de visitatie 10-3-6,7
~ van de kleine synode 4-27-4
~ van de generale synode 14-5-1
adviserende stem
~ in kerkenraad en moderamen 4-12-3 en 4
~ in classicale vergadering en breed moderamen 4-16-3
~ in algemene classicale vergadering 4-19-4
~ in generale synode en kleine synode 4-27-2
adviseur

van de classicale vergadering 4-14-6
van de evangelisch-lutherse synode 4-22-6
van de kerkenraad 3-13a-3; 4-6-6
van de generale synode 4-25-6
afgevaardigde
verlenging ambtstermijn 3-7-3
handelwijze (zonder last en ruggespraak) 4-3-2
zie verder samenstelling bij de betreffende ambtelijke vergadering
afwijking van de kerkorde XIX, 4-4-2
akte van losmaking 3-5-5; 3-22-3; 3-23-5
album van de kerk 13-3-2e; 13-9; 13-11-4
algemene classicale vergadering Deze vergadering is vervallen. In de plaats kwam het classicaalregionaal overlegorgaan. Zie aldaar.
algemene kerkenraad 2-11-8; 2-12-7; 2-16-2,4 t/m 10; 2-18-3; 2-18a-2; 3-3-3,5; 3-4-4,8; 3-5-3; 3-61c,5; 3-13-2; 3-16-3,5; 3-17-4; 3-20-1; 3-23-2; 4-9; 4-10-8; 11-4
boventallig lid 3-4-8; 3-6-5,6; 3-12-6; 3-13-2; 4-9-2
samenstelling 4-9-2
taken 4-9-4
voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel 4-9-4
zie ook kerkenraad
Algemene Ouderdomswet 3-25-1
ambt V; VI-1; 3
bijzondere verantwoordelijkheid van ~ V-1,2,3; VII-2; 3-5-2; 3-8-1; 4-1-2; 5-1-4
neerleggen van ~ 3-26-1
ontheffing van ~ 3-20-2; 3-21; 3-22-2; 3-23-4; 3-26
ontzetting uit ~ 3-22-2; 3-23-4; 10-9-7
opheffing van tuchtmaatregel 10-9-9
opschorting van de vervulling van ~ 10-9-4
opzicht over ~ XII-3,4; 3-6-9; 10-1-3; 10-4-1; 10-6-1; 10-7-2
roeping tot ~ V-4; 3-1
schorsing in de vervulling van ~ 10-9-7
terugkeer tot ~ 3-27-4; 10-9-9
vereisten en belemmeringen voor ~ V-5; 3-6-1; 3-7-1,2; 3-8-3; 3-12-6; 3-13-2; 3-14-3; 11-2-3
verlies van ~ 4-4-3; 12-2-13
zie ook ambtsdrager; bevestiging; toelating tot het ambt van predikant
ambtelijke aanwezigheid in de kerkdienst 3-10-1; 3-11-1; 5-1-5; 5-2-1
ambtelijke vergadering VI; 4
zie verder bij de betreffende vergadering
ambtsdrager V-1,2; VI-1; XII-3,5
met bepaalde taak /opdracht 2-18a-5; 3-6-5; 3-8-2; 3-12-6,7,11; 3-13-2; 3-13a-1; 3-16-1; 4-9-2
tuchtmaatregel 10-9-7
voormalige ~ 4-13-1; 10-3-4,5,7; 12-2-3,7
zie ook diaken, ouderling, kerkrentmeester en predikant
ambtsgeheim 4-2
ambtstermijn 3-7; 3-12-6; 4-9-2
verlenging van ~ 3-7-3; 4-16-3
ambtswoning 3-16-3,4
Apostolische geloofsbelijdenis I-4
approbatie van beroep 3-5-6
arbeidsongeschiktheid 3-25-1; 3-26a
arbeidsovereenkomst 3-14-2,3; 3-28; 5-6-3; 5-7-3; 11-2-7; 11-3-4; 11-9-1; 11-17-1; 11-22-1

archief 4-8-6; 4-16-10; 4-24-7;11-2-7; 11-22-2
assessor
zie bij de betreffende vergadering onder moderamen
associatieovereenkomst 14-5-1,2
attestatie 2-5-4; 14-4-3
zie ook lidmaatschap, verklaring van ~, ledenregistratie
Augsburgse confessie I-4
autorisatie zie beroeping van predikanten, toestemming
avondmaal IV-1; V-3; VII-1; IX; XI-6; 7
bediening IX-1; 3-9-1; 3-12-11; 5-5-2; 7-3-1
dankzegging 7-4
doopleden aan het ~ IX-3; 4-8-7; 7-2-2
nodiging tot ~ IX-2; 7-1
toelating tot ~ IX-3; 7-2
vermaning tot niet-deelnemen aan ~ 10-9-6
voorbereiding IX-2; 7-1-3; 7-4

B
Barmen, verklaring van ~ I-5
bediening 3-13a
~ van Woord en sacramenten V-3, XII-6, 3-9-1; 3-10-1; 3-18-4; 3-20-4; 3-22-2; 3-23-4; 3-26-1,2; 327-1; 5-1-4; 14-4-3
buiten vaste ~
3-15-2,4; 3-27
begroting
van de classicale vergadering 11-11-3; 11-12-3,4,6; 11-14-1 t/m 3
van de diaconie 4-10-7;11-3-4,5,6,8; 11-6; 11-8-1,2,5; 11-9; 11-22-2,3
van de gemeente 4-10-7; 11-2-7 t/m 10; 11-3-4,5,6,8; 11-6; 11-8-1,2,5; 11-9; 11-11-3; 11-12-3;
11-22-2,3
van de kerk 11-18-3; 11-20-1 t/m 3
van de dienstenorganisatie 4-28-5; 11-18-2
voor de evangelisch-lutherse synode 11-15-3; 11-17-1;11-20-1
begrotingsoverleg 11-20-1
beheer
zie vermogensrechtelijke aangelegenheden
beheerders, aansprakelijkheid van ~ 11-28
beheerszaken, regionale college voor de behandeling van ~ 4-20-1; 11-21 t/m 23
arbeidsveld 11-22
rechtsgebied 11-21-1
samenstelling 11-21-3
samenvoeging 11-21-2
voorzitter 11-21-4
werkwijze 11-23
beroep op ~ 11-10
uitspraak van ~ 11-22-4,5
~ en beroepingswerk 3-3-2
~ en vermogensrechtelijke aspecten van gemeentevorming 2-19
~ en classicale vergadering
begroting 11-14-1,2
beheersdaden 11-12-4; 11-14-3,4
jaarrekening 11-14-1,2
~ en gemeente en diaconie

begroting 11-6-3; 11-8-1,2; 11-22-3
beheersdaden 11-8-3; 11-9-1
bemiddeling 11-6-3; 11-22-3,4
besteding diaconale gelden anders dan diaconaal 11-3-7
jaarrekening 11-8-1,2
zie ook Waals college
bekendmaking aan de gemeente 2-14-2; 2-15-5; 3-4-9; 3-4-10; 3-6-7; 3-6-8; 4-8-5; 5-3-4; 9-4-3; 112-4; 11-6-4,5; 11-7-2
beleidsplan
van de classis 4-15-1
van de evangelisch-lutherse synode 4-23-1
van de gemeente 4-7-1; 4-8-5; 4-10-7; 11-2-7,8; 11-3-4,5; 11-6-1; 11-8-1
van de kerk 4-26-1; 4-28-5,8; 11-20-1
belijden I; III-3; IX-2; 1; 7-1-2; 8-2-3; 14-2-2
banden van belijdenis of geschiedenis XVI-1; 14-2-2; 14-4-1
belijdenisgeschriften I-4; 1-1-1,3; 1-4-1; 1-5-2,6; 10-1-4
belijdenis van het voorgeslacht I-4; 1-1; 10-13-1
bezwaar tegen het ~ 1-5
bewegen in de weg van het ~ I-9; 10-14-6; 10-15-7; 13-6-5
blijven in de weg van het ~ XII-1; 3-13a-2 10-1-1; 13-17-6
raad van advies voor het gereformeerd ~ 1-5-6; 4-28-1,4; 10-15-2
strijdig met het belijden 6-4-3
uitdrukking van ~ 1-4; 1-5-2
vragen van ~ 4-15-1; 4-17-2; 4-23-1
weerspreken van het ~ 10-15-5
belijdend lid III-5; 2-2-1; 2-7-1; 2-10-2; 3-2-3; 3-6-1; 3-12-1,10; 7-2-2; 10-8-4,7,11;; 10-15-3; 12-23,7,13; 13-3-3; 13-4-3; 13-10-1; 13-16-2
heropname van ~ 9-5-6
opname onder de ~ 9-4; 9-5
overkomst van ~ 9-5-7
zie ook ledenregistratie
belijdenis
zie belijden
belijdenis, (openbare) ~ van het geloof V-5; XI-6,8; 2-2-1; 3-12-11; 5-5-2; 9-4; 9-5-1,2,5
~ in een andere gemeente 9-4-4
~ en doop 6-3-6
belijdenis en wandel XII-3,5; 10-1-3; 10-6-1,2; 10-7-3; 10-9-1,3,6,8; 10-10-6; 13-16-2
belijdenisboek 3-10-2; 9-5-8; 11-2-7
belijdeniscatechese 9-3-4; 9-4-1
belijdenisgeschriften I-4; 1-1-1,3; 1-4-1; 1-5-2,6; 10-1-4; 13-17-6
bemiddeling 10-4-1; 11-6-3; 11-22-3,4
beraad in de gemeente IX-3; XI-2; 4-8-7; 5-4; 7-2-2
beroep tegen uitspraak
~ inzake bezwaren en geschillen 12-8, 12-9
~ inzake tucht 3-6-10; 10-7-3; 10-11
~ inzake beheerszaken 11-10; 11-22-5
beroepschrift 12-8-2,3
zie ook bezwaar
beroep op breed moderamen van de classicale vergadering 4-13
beroepbaar predikant 3-15-4; 3-18-4; 3-20-4; 3-22-23-26-2; 3-26a-1; 3-27-1,2,4
beroepbaar predikant-geestelijk verzorger 3-23-2a,4

beroepbaarheid 3-4-1 t/m 3; 3-15-1
~ van predikanten uit andere kerken 14-4-4
zie ook proponent
beroeping van een predikant
~ voor gewone werkzaamheden 3-4-1a, 3-5
aanbeveling van gemeenteleden 3-3-6
advies van de kerk 3-3-1
bezwaren 3-4-10,11
kandidaatstelling 3-4-4
toestemming tot ~~ 3-3-2,3
verkiezing 3-4
~ in algemene dienst 3-22
~ met een bijzondere opdracht 3-23
~ predikant-geestelijk verzorger 3-23-2a
beroepingscommissie 3-3-5
beroepsbrief 3-5-2,3,4; 3-17-3; 3-22-3; 3-23-5
beroepschrift 12-8-2,3
besluitvorming 4-5
bestuur van de dienstenorganisatie 4-28-1,3,5,8; 11-18; 11-20
betrekkingen met andere kerken 14-4,5
bevestiging in het ambt V-5; 3-9-1; 3-12-11; 5-5-2; 5-9-2
van ouderlingen en diakenen 3-6-8,10
van een dooplid tot ouderling of diaken 9-5-4
van predikanten voor gewone werkzaamheden 3-5-7; 3-16-2
van predikanten in algemene dienst 3-22-4
van predikanten met een bijzondere opdracht 3-23-6
van een proponent van 65 jaar en ouder 3-27-5
bevestiging van een huwelijk, zie huwelijk
bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten 3-18-4; 3-20-4; 3-22-2; 3-25-1; 3-26-1,2;
3-27-1; 5-1-4; 5-2-3; 5-5; 14-4-3,4
bevoegdheid tot het leiden van kerkdiensten 5-5
~ voor proponenten 13-17-8
~ voor studenten 13-10
bezwaar 12-3
~ tegen het belijden 1-5
~ tegen de benoeming van kerkrentmeesters 11-2-4
~ tegen doop in een andere gemeente 6-2-5
~ tegen gemeentevorming 2-12-10; 2-19-6
~ tegen inschrijving in het ledenregister 2-8-2
~ tegen inzegening van een huwelijk 5-3-3
~ tegen de leer van een predikant 10-13 t/m 15
~ tegen het niet-verlenen van geschiktheidsverklaring 13-9-4
~ tegen openbare belijdenis in een andere gemeente 9-4-4
~ tegen de toelating tot het ambt van predikant XV-5; 13-17-5
~ tegen de verkiezing van predikanten 3-4-10,11
~ tegen de verkiezing van ouderlingen en diakenen 3-6-9,10
~ tegen het houden van een mondelinge stemming 4-5-3
~ tegen een besluit van het breed moderamen van een classis m.b.t. kerkenraad of gemeente
4-16-7
~ tegen overschrijving naar andere gemeente 2-5-3
~ tegen overschrijving naar een andere wijkgemeente 2-16-9
~ tegen een besluit van een college voor het opzicht 10-11-2

zie ook beroep, bezwaren en geschillen, beheerszaken
bezwaarschrift

3-4-11; 3-6-9; 12-3-4,5; 12-4-2; 12-5; 12-7-8,9; 12-12-4

bezwaren en geschillen XIV; 12
behandeling van ~ 12-7
beroep tegen een uitspraak inzake ~ 12-8
bevoegdheid van de colleges voor de behandeling van ~ XIV-1; 12-6; 12-7-4; 12-9-2,3
generale college voor de behandeling van ~ 1-5-8; 3-20-1; 3-21-1; 4-29-1; 11-22-5; 12-2-7 t/m 11
herziening van uitspraak inzake ~ 12-11
regionale college voor de behandeling van ~ 3-4-11; 3-6-9; 4-20-1; 12-2-1 t/m 6
spoedvoorziening 12-3-5; 12-8-3
termijn voor beroep 12-8-2
termijn voor indiening 12-3-4
uitspraak inzake ~ 12-7-1,8 t/m 10; 12-9-1,4
vernietiging van uitspraak inzake ~ 12-10
bidstond 5-1-2
bijbelvertaling VII-2; 4-21-5; 5-9-3
bijstand in het pastoraat zie dienstwerk van een predikant, hulpdienst
bijzondere betrekkingen met andere kerken 14-4
bijzondere geschiktheid voor het ambt van predikant, zie singuliere gaven
bijzondere kerkdiensten 5-1-2; 5-2-2,4
bijzondere omstandigheden 2-14-2; 2-15-4; 2-17-4; 2-17-6; 2-18; 3-12-11; 3-18-2; 3-26-2; 4-6-4;
6-3-3; 9-5-5; 13-12-3; 13-13; 13-15; 13-16-2
boekhouding 11-2-5; 11-3-2
boventallige lid
van de (algemene) kerkenraad 3-4-8; 3-6-5; 3-12-6; 3-13-2; 4-9-2
van de generale synode 4-25-5
zie ook adviserende lid
brede interkerkelijke samenwerking (federatie) zie nauwe samenwerking
breed moderamen VI-9
van de kerkenraad (kleine kerkenraad) 4-10-1,3,6,7
van de classicale vergadering
zie bij classicale vergadering
van de Réunion Wallonne (Commission Wallonne) 4-21-2; 13-17-4
van de evangelisch-lutherse synode (synodale commissie) 4-24-3 t/m7
zie verder bij evangelisch-lutherse synode
van de generale synode (kleine synode) 4-27-4 t/m 6
zie verder bij kleine synode
buitengewone gemeente 2-17a
buitengewone omstandigheden XIX; 3-5-8
buitenlandse opleiding
zie opleiding en vorming van predikanten
Burgerlijk Wetboek 2-19-4,5,7; 11-27-1,3

C
cantor
zie kerkmusicus
catechese XI-5 t/m 7; 9-1-1; 9-3,4
catecheet, kerkelijk werker 3-12-2; 9-3-5,6; 9-4-1
predikant 3-9-1
inhoud 9-3-2
soorten 9-3-4

verantwoordelijkheid voor ~ XI-9; 9-3-5
opzicht over ~ XII-3,6; 10-1-3; 10-13 t/m 15
~ en avondmaal 7-1-3
Catechismus van Genève I-4
Catechismus van Heidelberg I-4
Catechismus van Luther I-4
censura morum zie avondmaal, voorbereiding
centrale gemeente zie gemeente met wijkgemeenten
centrale kerkenraad zie algemene kerkenraad
classicaal-regionaal overlegorgaan 4-19
ondersteuning van ~ 4-19-5
samenstelling 4-19-2,6
taak 4-16-6; 4-19-1
werkwijze 4-19-3,4
~ en colleges 4-16-6; 4-19-1,2; 4-20-2; 10-3-4,5; 10-8-3 t/m 5; 11-21-3,4; 11-23-4; 12-2-3 t/m 5
classicale vergadering en breed moderamen (* = breed moderamen)
VI-2,3; 4-14 t/m 16
adviseur 4-14-6
adviserend lid 4-16-3
beleidsplan 4-15-1
bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten voor kerkelijk werker 3-12-11*
bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten, verlenging van ~ 3-27-3*
breed moderamen 4-16-5 t/m 7*
bijzondere opdracht kerkelijke werker 3-13
consideraties XVII-4; XVIII-4; 1-4-2; 4-15-1
consulentschap 3-3-4*; 4-12-2*
dienstwerk van een predikant, verrichten van ~ 3-27-6*
gemeente
aanduiding en naam van ~ 2-11-3*; 2-12-6*
aanmerken van ~ als protestantse gemeente 2-12-6*
bijzondere betrokkenheid van regionaal college 11-9-2*
combinatie van ~ 2-15-2,4*
combinatie van ~ (beëindiging) 2-15-8*
grenzen van ~ 2-11-4*; 2-12-8*
inschrijving van leden 2-5-1*; 2-5-3*
samenvoeging van ~ 2-14*
vaststelling en wijziging van het aantal wijkgemeenten 2-16-6*
vereniging van ~ 2-12-4*
vorming van ~ 2-12-10*; 2-13*; 2-19-2
vorming van huis~ 2-17-4*
vorming van missionaire ~ 2-18a-2*
vorming van wijk~ van bijzondere aard 2-16-8*
vorming van streek~ 2-17-5,6,8*
(wijk)~ in bijzondere omstandigheden 2-18*
gemeenschappelijke regeling 4-11-3*
generale synode, buitengewone zitting 4-27-1
gravamen tegen het belijden van de kerk 1-5-3 t/m 5
kerkenraad
~ met gedelegeerden 4-13-1*
~ met kleiner aantal ambtsdragers 4-6-4*
~ waarin de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is 4-6-5*
kerkelijk werkers 3-12-3; 3-28-2*
~ als geestelijk verzorger 3-13-2,4*

moderamen 4-16-2 t/m 4
samenstelling VI-3; 4-14-1 t/m 3
taken VI-4; 4-15-1
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis XIII-2
voorstel tot vaststelling van of wijziging in een ordinantie XVII-3
voorstel tot een wijziging in de kerkorde XVIII-2
werkwijze 4-16
ouderlingen en diakenen
~ verkiesbaarheid van leden behorend tot andere gemeente 3-6-1*
~ vrijstelling van ambtswerkzaamheden 4-12a
opzicht over de prediking 10-13-2; 10-14
plaatselijke regelingen 4-7-2*
predikant
aanstelling van ~ buiten vaste bediening 3-27*
akte van losmaking 3-5-5
algemene dienst 3-22-2
approbatie van beroep 3-5-6*
beroepbaarheid predikant 3-4-2*
beroepingswerk 3-4-2*,7*
bijzondere opdracht 3-23-2,6*
deeltijd 3-17-2*
emeritaat 3-25-2*; 10-9-5*
losmaking ~ bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 3-26a
ontheffing van het ambt op eigen verzoek 3-26-3*
ontheffing van het ambt (niet op eigen verzoek) 3-21*
ontheffing van werkzaamheden 3-20*
~ voor gewone werkzaamheden
tijdelijke dienst 3-18-3*
verkiezing door kerkenraad 3-4-7*
vrijstelling van werkzaamheden 3-19-1*
wonen binnen/buiten de (wijk)gemeente 3-16-3,4*
ringverband 4-17-1,3
rooster van afvaardiging 4-14-3*
uitdrukking van het belijden van de kerk 1-4-2
vermogensrechtelijke aangelegenheden 11-11, 12, 14
Waalse gemeenten 4-21-1
werkgemeenschap van predikanten 4-18-1*
zie ook regionale colleges
classis VI-2,3,4,10; XIII-2, 3-12-2; 3-13-3; 3-14-1; 3-15-1; 3-22-1; 3-23-4; 3-28-2,3; 4-14-1; 4-15-1;
financiën van de ~ 11-11 t/m 12; 11-14; 11-22-2
indeling in ~ 2-15-3; 2-17-2; 2-20
rechtspersoonlijkheid ~ 11-13
taken, bevoegdheden, rechten of verplichtingen van ~ overdragen aan stichting 11-27-1
collecterooster 11-6-1,2,4
college
onverenigbaarheid lidmaatschap van ~ 10-3-10; 10-8-10; 12-2-12
uitsluiting van deelneming aan behandeling 11-21-5; 12-7-6
zie ook generale college, regionale college
college van bestuur Protestantse Theologische Universiteit 4-23-1; 13-3-2; 13-3-4; 13-5-1; 13-5-2; 136-1,2,3; 13-6a-1,2; 13-7-4; 13-8-2; 13-11-2; 13-12-1,2; 13-14-3; 13-16-2
college van diakenen XIII-1; 2-17-1,7; 3-28-2; 4-7-2; 4-8-5; 4-11-1; 11-1-2,3; 11-3; 11-4-4,5; 11-5-2;
11-6-1,2; 11-7-1; 11-8-3 t/m 5; 11-9-1; 11-10-1; 11-22-3,4
besluitvorming van ~ 11-3-3
begroting en jaarrekening 11-6,7; 11-9-1

bestemming diaconale goederen 11-3-7
bestuur diaconie 11-5-2
bevoegdheid 11-3-7; 11-8-3; 11-9-1
boekhouding en middelenbeheer 11-3-2
collecterooster 11-6;
samenstelling 11-3-1
taak 11-3-4
verhouding tot kerkenraad 11-1-2,3; 11-3-4,5,6,8; 11-6-3 t/m 5; 11-22-3
zie ook diaken, wijkraad van diakenen
college van kerkrentmeesters XIII-1; 2-17-1,7; 3-5-3; 3-14-3; 3-28-2; 4-7-2; 4-8-5; 4-11-1; 5-6-2; 5-72; 5-8-1,3,4; 11-1-2,3; 11-2; 11-4-2,3; 11-5-1; 11-6-1; 11-8-3 t/m 5; 11-10-1; 11-22-3,4
besluitvorming 11-2-6
begroting en jaarrekening 11-6, 7; 11-9-1
bevoegdheid 11-1-9; 11-8-3; 11-9-1
collecterooster 11-6
boekhouding en middelenbeheer 11-2-5
samenstelling 11-2-1 t/m 3
taak 11-2-7
vereisten niet-ambtsdragers 11-2-3,4
verhouding tot kerkenraad 11-1-2,3; 11-2-7 t/m 10; 11-6-3 t/m 5; 11-22-3,4
zie ook beheerszaken
zie ook kerkrentmeester, wijkraad van kerkrentmeesters
college van predikant(en) en ouderlingen 10-7-1,6; 10-9-3,8; 10-10-1,2
colloquium 3-26-1a; 13-12-1,3; 13-14-1; 13-15-1; 13-16-1; 13-17
aanvraag 13-16
beroep op moderamen synode bij afwijzing 13-17-5
delegatie voor het ~ 13-15-3; 13-17-3,4,5;
Waalse gedelegeerden 13-15-4
zie ook generaal college voor de toelating …
combinatie
van gemeenten 2-15; 2-19-1,3; 3-5-1
van wijkgemeenten 2-16-7
commission Wallonne 4-21-2; 13-15-4
consent
zie bevoegdheid
zie preekconsent
zie terugkeer tot het ambt
consideraties XVII-4; XVIII-4; 1-4-2; 4-15-1; 4-17-2; 4-23-1; 14-6-2
consulent 3-3-4; 4-12; 4-14-3; 4-17-2; 4-18-2

D
Dag des Heren VII-3; 5-1-1
dagtekening 12-5-1; 12-7-8
dankstond 5-1-2
dankzegging Heilig Avondmaal 7-8
decharge 11-7-3; 11-11-4; 11-12-7; 11-20-5
deeltijd
zie predikant
definitieve vaststelling
zie kerkorde, ordinanties

diaconale arbeid en/of roeping V,2,3; X,2,4,5; XVI,3,4; 2-11-5; 2-16-5; 2-17-3,8; 2-18-1,4; 3-11-1; 312-2; 4-7-1; 4-28-5; 8-1-1,4,6; 8-3; 8-5-1; 8-6-1; 9-6-2; 9-7-5; 14-7; 14-9
diaconie 11-3-4,8; 11-5-2; 11-7-4; 11-9-1; 11-10-1; 11-20-3; 11-22-1,4; 11-23-4; 11-27-1,3
diaken V-1,3; VI-3
~ in ambtelijke vergaderingen VI-3; 4-6-1, 3,3a; 4-9-2; 4-10-3; 4-14-3; 4-16-5; 4-25-3,5; 4-27-4;
11-4-4
~ in generale college voor de toelating tot het ambt van predikant 13-15-2
taak van ~ V-3; 2-18-1; 3-11-1; 7-3-1; 8-3-3,4
~ met bepaalde taak 3-6-5; 3-8-2; 3-12-6,7
zie ook ambt, ambtsdrager, college van diakenen
Dienaar des Woords 3-5-2
zie verder predikant
dienst
zie diaconaat; getuigenis en dienst
zie eredienst
zie kerkelijk werker
dienstboek V-5; VII-2; VIII-1; IX-1; XI-8; 3-5-7; 3-6-10; 3-13a-2; 4-21-5; 5-1-4; 5-3-5; 5-9; 6-3-2; 7-31; 9-5-2; 13-10-1
dienstdoend predikant VI-3; 3-15-2,3,5; 3-22,23; 3-24-2,3; 4-6-7; 4-25-3
zie verder predikant
dienstenorganisatie 4-28-3; 14-16-8
algemeen directeur ~ 4-28-5
begroting ~ 11-20-1,2,3
beleidsplan voor de ~ 4-28-8
bestuur van ~ 4-28-1,3,11-18; 11-20-1
jaarrekening ~ 11-20-4,5,6
taak van ~ 4-28-5
ondersteuning van de classes door de ~ 3-16-8
dienstwerk van een diaken 3-11
zie verder diaken
dienstwerk van een ouderling 3-10
zie verder ouderling, kerkrentmeester
dienstwerk van een predikant 2-18-1; 3-9; 3-17-3
het verrichten van ~ in een andere gemeente 3-9-2; 3-27-4
het verrichten van hulpdiensten 3-27-5
zie verder predikant
docent 13-6
zie ook hoogleraren en docenten
doop III-2,3; IV-1; VII-1; VIII; XI-6,8; 2-2-1; 6
aanvraag van de ~ 6-2
bediening van de ~ 3-9-1; 3-12-11; 5-5-2; 6-3
erkenning van de ~ 6-5
~ in een andere gemeente 6-2-5; 6-4-4
~ aan kind uit een andere kerk 6-2-6
~ op belijdenis 6-3-6
toelating tot de ~ 6-2
niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden III-4,5; 2-4; 2-5-3; 2-6-1; 2-8; 2-16-9; 8-4-2
doopboek 3-10-2; 6-4-1; 11-2-7
doopgesprek 6-2-2
doopgetuigen 6-3-4
dooplid III-5; 2-2-1; 3-3-2; 6-2-4; 9-5-4
opname onder de ~ 6-4-1

overkomst van gedoopten 6-5-2
stemrecht ~ 3-3-2,3; 4-8-7
toelating ~ tot het avondmaal 4-8-7; 7-2-2
verkiezing ~ tot ambtsdrager 3-6-1
zie ook ledenregistratie
dooponderricht 6-3-5
doopregistratie 6-4
doopverklaring 6-4-2,3
doopvragen 6-3-4
~ aan doopleden 4-8-7; 6-2-4
~ aan kinderen na dooponderricht 6-3-5
Dordtse Leerregels I-4
Drie-eenheid VII-3
dubbeltal 3-6-4

E
Educatie, permanente 3-12-9; 13-8-4; 13-18-2.3
eenheid 2-1-1; 4-26-1; 5-9-1
~ van de kerken XVI-1; 4-26-1; 14 -1-1; 14-2; 14-6-1
zie verder oecumene
~ van behandeling 12-10
eenparigheid 4-5-1
eerste lezing
zie kerkorde, ordinanties
eervolle ontheffing van het ambt 3-26;
zie ook ontheffing van het ambt
Eglises Wallonnes 2-11-2; 4-21
zie verder gemeente
eindbeslissing 10-11-6
eindoordeel 1-5-5,7; 10-9-4
einduitspraak 3-4-11; 3-6-10; 12-8-5; 12-9-3; 12-10-2
einde lidmaatschap van kerkelijk lichaam 4-4-3
emeritaat 3-25
emeritus predikant 3-15-4; 3-25; 3-27-4,6
Engelse gemeente 2-11-2
zie verder gemeente
enkelvoudige kandidaatstelling 3-4-6; 4-5-3
eredienst (kerkdienst) IV-1; VII; XI-7; 2-15-5; 2-16-7; 2-18-1; 5; 8-1-4; 11-4-3
ambtelijke aanwezigheid in de kerkdienst 3-10-1; 3-11-1; 5-1-5; 5-2-1
avondmaalsdienst 7-1-1; 7-3-2 t/m 4; 7-4-1
belijdenisdienst 9-5-2,3,4
bidstond 5-1-2
bijzondere dienst 5-1-2; 5-2-2
boetedienst VII-1
bevestigingsdienst 3-5-7; 3-6-10; 3-9-1; 3-10-1; 3-12-12; 3-22-4; 3-23-6
dankdienst VII-1; 5-1-2
dienst van rouwdragen en gedenken VII-1; 5-1-2
doopdienst 6-1-1; 6-3-2,3

gebedsdienst VII-1
getijdendienst 5-1-7; 5-2-1
~ in een andere gemeente 5-2-2
inleiding in de bediening 3-13a-2
~ en jongeren 9-3-2; 9-6-2
leerdienst VII-1; 5-1-2
oecumenische diensten 5-2-3
tijd en plaats 5-1-3
trouwdiensten VII-1; 5-1-2; 5-3; 5-4
Waalse ~ 4-21-5
zie ook voorganger
erfenis/erfstelling 11-2-9; 11-3-6; 11-8-3; 11-9-1; 11-14-3,4; 11-17-1; 11-22-2
erkenning van de doop 6-5
evangelisatie zie missionaire arbeid
Evangelisch-altreformierte Kirche 14-5-2
Evangelisch-Luthers Seminarium 4-22-6; 13-2-2
evangelisch-lutherse gemeente II-2; XVIII-3; 1-1-1; 2-5-1; 2-10-2; 2-11-1 t/m 4; 2-12-8,10; 2-13-6; 33-1,4; 3-17-2; 3-19-1; 3-20-1; 3-21-1; 4-7-2; 4-12-4; 4-13-1; 4-23; 4-25-5; 11-8-1; 11-15-3; 11-23-2,4
zie verder gemeente
evangelisch-lutherse gemeenten tezamen VI-2,4,10; XIII-3; 3-12-2; 3-14-1; 3-15-1; 3-23-4; 4-23;
evangelisch-lutherse instellingen 4-23-1
Evangelisch-Lutherse Kerk II-1
evangelisch-lutherse leden van de kerk III-5; 2-5-1; 2-6-1; 2-10; 4-22-1; 4-23
VI-2 t/m 4; XVII-3,4; XVIII-2 t/m 4; 3-22-1; 4-22 t/m 24
financiële commissie 1-8-1; 11-15
moderamen 4-24-2
rechtspersoonlijkheid 11-16
samenstelling 4-22
synodale commissie 4-24-3,4,5
taak 4-23
vermogensrechtelijke aangelegenheden XIII-3; 11-15,17
evangelisch-lutherse synode (* synodale commissie) en
begroting van de kerk 11-20-1
belijden, gravamen tegen het 1-5-6
belijden, uitdrukking van het 1-4-2
college van bestuur PThU curatoren 13-6-3
consideraties 4-23-1
Evangelisch-Luthers Seminarium 4-22-6; 13-2-2
gemeenten
~aanduiding en naam 2-11-1,2,3
combinatie van ~ 2-15-4; 2-19-2
grenzen van ~ 2-11-4
indeling in classes 2-20-2*
plaatselijke regelingen 4-7-2*
samenvoeging van ~ 2-14-2; 2-19-2
vermogensrechtelijke aangelegenheden 11-8-1
vorming van ~ 2-13-5,6; 2-19-2
zie ook ~ en streekgemeente
generale synode 4-25-1,2.4; 4-26-2
kerkelijk werkers 3-12-5
kerkelijke indeling 2-20-2*
kerkelijke medewerkers 3-28-2*

kerkenraad 4-6-4,5; 4-7-2*; 4-13*
kleine synode 4-27-4
ledenregistratie III-5; 2-5-1; 2-6-1; 2-10
leertucht 10-15-2
LWF 4-23-1; 14-3-5; 14-4-2
opzicht 10-7-4*; 10-10-4*; 10-11-11*
predikanten
~ in algemene dienst 3-22-1,2
~ in deeltijd 3-17-2
~ met bijzondere opdracht 3-23-2
beroepingswerk 3-3-1,4; 4-12-5
ontheffing van het ambt 3-21-1
ontheffing van werkzaamheden 3-20-1
vrijstelling van werkzaamheden 3-19-1*
regionale college voor de behandeling van beheerszaken 11-23-2,4
stichtingen 11-27
streekgemeente 2-17-6; 2-19-2
toelating tot het ambt 13-15-2
visitatie 10-3-9
wijziging kerkorde XVII-3,4; XVIII-3,4; 4-23
evangelisch-lutherse traditie
zie lutherse traditie
examen
zie masterexamen; colloquium
evangelisatie zie missionaire arbeid

F
feest- en gedenkdagen, kerkelijke ~ VII-3; 5-1-1
federatie van gemeenten 2-11-6
Federatie, Lutherse Wereld ~ 4-22-6; 4-23-1; 14-3-2,5; 14-4-2
financiële commissie
~ van de classis 2-18a-4; 11-12; 11-14-4,6
~ van de evangelisch-lutherse synode 11-8-1; 11-15; 11-17-1; 11-23-2
financiële controle
~ in een gemeente 11-7-4
~ in een classis 11-11-5; 11-12-8
~ in de kerk 11-20-6
Financiële onregelmatigheden 11-28-3
financiën
zie vermogensrechtelijke aangelegenheden
formulieren, liturgische zie dienstboek
functie V-6; 3-14; 3-21-1; 3-28-1; 4-2; 10-10-6; 12-3-1; 12-4-1; 12-12-1
zie verder kerkelijke medewerker
fundamenten van de kerk 10-13-1; 10-14-1,6
fusie en splitsing 2-19-1,6,7

G
gastlid III-5; 2-3; 2-4-1; 2-7-4; 2-16-9; 14-4-3

geboortelid zie verbonden met de gemeente
gedelegeerden 4-13;
zie ook 13-15.
geestelijk verzorger
zie kerkelijk werker met bijzondere opdracht
zie predikant met bijzondere opdracht
geestelijke vorming IV-1; V-2; XI; 4-7-1; 6-3-4; 9
geheimhouding 4-2
geldigheid van regelingen 4-4-2
gelijkwaardigheid van de ambten

4-8-6a

geloofsbelijdenis
zie belijdenis, (openbare); belijdenisgeschriften.
Geloofsbelijdenis van Athanasius I-4
Geloofsbelijdenis van Nicea I-4
geloofsgemeenschap, Christus belijdende I-7
gemeenschap
~ van de Kerk III-2; 12-1-1
gemeente als ~ III-4; V-3; XI-1; 2-1; 2-4-1; 2-8-1; 2-16-9; 3-10-1
onttrekking aan de ~ van de kerk 2-7-2; 9-5-6; 10-9-6
verbreking van de ~ met kerk en gemeente 10-9-8
gemeenschappelijke regeling 4-11
gemeente II-2; III; IV; 2
~ als geheel of wijkgemeente bedoeld 2-11-8
~ als gemeenschap III-4; V-3; XI-1; 2-1; 2-4-1; 2-8-1; 2-16-9; 3-10-1
~ als rechtspersoon 11-5
~ van bijzondere aard 2-13-5
~ in bijzondere omstandigheden 2-18
~ met wijkgemeenten 2-16
buitengewone ~ 2-17a
combinatie van ~ 2-15; 2-19-1; 3-5-1
federatie van ~ 2-11-6,7
grenzen van de ~ 2-11-4; 2-12-8
huis~
leden van de ~
zie gemeentelid
missionaire gemeente 2-18a
naam van de ~ 2-11-1 t/m 3
samenvoeging van ~ 2-14,19
samenwerking 2-11-6,7
vermogensrechtelijke aspecten van de vorming van een ~ 2-19
vorming van een nieuwe ~ 2-13; 2-19
vorming van een wijkgemeente tot nieuwe ~ 2-12-9, 2-19
vereniging van ~ 2-12, 19
zie ook streekgemeente, huisgemeente, kleine gemeente, wijkgemeente
gemeentelid IV-2; VI-5; XI-1 t/m 5; XIII-1; 2-2; 2-11-3,6; 2-12-2,10; 2-13-4; 2-14-2; 2-16-4,6,9; 2-18a7; 3-2-3;3-3-5,6; 3-6-5; 3-9-1; 3-10-1; 4-4-1; 4-7-1,2; 4-8-5,7; 4-10-4,5,7; 5-1-2; 5-2-1,2; 5-5-4; 6-3-3;
7-2; 7-3-3; 8-1-3; 8-2-3; 8-3-3; 8-4-2,3; 9-2-1; 9-3-1,5,6; 9-6-1; 10-1-2; 10-5-2,6,7; 10-7-1; 10-10-4;
10-11-11; 11-2-3; 11-6-4; 11-7-2; 14-4-5
stemgerechtigde ~ 3-1-2; 3-2-3; 3-4-5,10; 3-6-1,3,4,5,8; 4-5-5
zie ook aanbevelingen, kennen en horen; beraad in de gemeente, bekendmaking
zie ook belijdend lid, dooplid, gastlid
zie ook verbonden met de gemeente

generale college
~ voor de ambtsontheffing 3-20,21; 4-29
~ voor de behandeling van bezwaren en geschillen
zie bezwaren en geschillen
~ voor de kerkorde 4-29
~ voor de toelating tot het ambt van predikant 4-29; 13-15
~ voor het opzicht
zie opzicht
~ voor de visitatie
zie visitatie
generale raad van advies 4-28-1,3,4; 13-9-4
generale regeling
dienstenorganisatie 11-26
federatie 2-11-7
fusie en splitsing 2-19-6
gastlidmaatschap 2-3-3
kerkelijk werkers 3-12-2
kerkelijke rechtspraak 10-10; 12-7
kerkmusici 5-6
ledenregistratie 2-6-3
opleiding en vorming predikanten 13
permanente educatie 3-12; 3-13; 13-18
predikantspensioenen vervallen per 1-1-2013
preekconsent 5-5-2
rechtspositie kerkelijk medewerkers 3-28
rechtspositie predikanten 3-16-4
stichtingen 11-27-3
generale synode VI-2,3,4; VII-2; XIII-4; XV-1,3; XVII; XVIII; 4-25 t/m 29
adviseurs 4-25-6
adviserende leden 4-27-2; 14-5-1
beleid 4-19-1; 4-26-1; 4-28-5,8; 11-20-1
breed moderamen
zie kleine synode
buitengewone zitting 4-27-1
instructie scriba 4-27-2
moderamen 4-27-2,3
samenstelling 4-25; 14-4-3; 14-5-1,2
taak 4-26
werkwijze 4-27
generale synode en
buitengewone gemeente 2-17a-1,2
diaconaal werk 14-9-2
dienstenorganisatie 4-19-8; 4-28-1,5,8
doop 6-2-1; 6-4-1; 6-5-1
gastlid 2-3-2; 14-4-3
gemeente 2-13-6; 2-14-2; 2-17-6; 2-17a-1,2; 2-18-1,4; 4-13
gravamen 1-5-6 t/m 8
Israël 1-2-2
kerkelijk werker 3-12-3,5
ledenregistratie 2-5-1; 2-9-1,2
missionair werk 14-8-2
oecumene 5-5-1; 14-2-2; 14-3-3; 14-4; 14-5; 14-6
opleiding en vorming predikanten 13-1-1,2,3; 13-3-3; 13-4-3; 13-6-1,4,5,8,9; 13-6a-1,2; 13-9-4;
13-17-5

predikant 3-22-2; 3-23-2
register van (wijk)gemeenten 2-11-2
spreken van de kerk 1-3-6
uitdrukking van het belijden 1-4-1,2; 1-5-2
georganiseerd overleg 3-16-4; 3-28-5
gereformeerd belijden, raad van advies voor het ~ 1-5-6; 4-28-1,4; 10-15-2
gereformeerde kerk II-2; 1-1-1; 2-5; 2-11; 2-12-8,10; 2-13-6; 4-25-5
zie verder gemeente
Gereformeerde Kerken in Nederland II-1
gereformeerde traditie I-4; 1-1-1; 1-5-6; 13-17-8
zie ook belijden, belijdenisgeschriften
geschiktheidsonderzoek
zie opleiding en vorming van predikanten
geschillen 12-4
zie ook bezwaren en geschillen
getermineerd beroep
zie predikant in tijdelijke dienst
getijdendienst VII-1; 5-1-7; 5-2-1
getuigenis I-6 t/m 9; XI-6; 1-3
getuigenis en dienst X-1; XVI-4; 2-1; 8-1-5; 8-2-1; 14-1-1; 14-7-1,5
gezangboek, psalm- en

VII-2; 4-21-5; 5-9

godsdiensten, ontmoeting met andere ~ XVI-4; 8-1-5; 14-7-5
goedkeuring
~ van de gemeente 3-4-9; 3-6-7; 11-2-3
~ van de classicale vergadering 14-4-5
~ van het breed moderamen van de classicale vergadering 2-16-8; 2-17-4
~ van de generale synode 2-13-6; 2-14-2; 2-17-6; 2-18-4
~ van de raad van toezicht PThU 13-3-2; 13-6-1,2; 13-6a-1,2
zie ook goedvinden; instemming
goedvinden (*medewerking en goedvinden)
~ van de kerkenraad 3-9-2
~ van de algemene kerkenraad 2-12-7
~ van breed moderamen van de classicale vergadering 2-11-3*; 2-12-4*; 2-16-6*; 3-4-7*; 4-64*;4-11-3*; 4-17-1
gravamen 1-5
grootstedelijk gebied 2-18-1,4

H
Handoplegging 3-5-7; 3-6-7; 3-12-12
Heidelbergse catechismus I-4
herderlijke zorg IV-1; V-3; X-3; 6-1-1; 7-1-1; 3-9-1; 3-10-1; 8-4; 11-2-7; 13-17-5; 14-10-1
zie verder pastoraat
herkiesbaarheid ouderlingen en diakenen 3-7-1,2
hervormde gemeente II-2; 1-1-1; 2-5; 2-11; 2-12-8,10; 2-13-6; 4-25-5
zie verder gemeente
hervormingsdag VII-3
herziening XIV-2
~ van uitspraak op bezwaar 12-8-4; 12-11

~ van uitspraak inzake tucht 10-12
zie ook revisie
homiletische en liturgische bekwaamheid 13-10-1
hoogleraren en docenten 13-6
benoeming 13-6; 13-6a
horen van de gemeente
zie: gekend en gehoord
huisbezoek 3-9-1; 3-10-1
huisdienst 6-3-3; 7-3-3
huisgemeente 2-17-4; 2-19-1; 11-5-1
hulpdiensten zie dienstwerk van een predikant
huwelijk
inzegening van ~ tussen man en vrouw 5-3
zie voor andere relaties: levensverbintenis
huwelijkscatechese 9-3-4
Hydepark, Theologisch Seminarium 13-2-2
zie opleiding en vorming

I
indeling
zie kerkelijke indeling
inlijving III-2
inschrijving
~ in een gemeente III-2,5; 2-2-1, 2-3-1; 2-5; 2-7-1,2; 2-8-2,3; 2-16-9
ingeschreven in een andere gemeente 5-3-3; 6-2-5; 6-4-4; 9-4-4; 9-5-9
~ in andere ledenregisters 2-9; 2-10
zie ook ledenregistratie, album van de kerk, belijdenisboek, doopboek, trouwboek, kerkelijk werkers.
instelling XI-4; 4-23-1; 9-7-3; 11-3-7
avondmaal in ~ 7-3-4
kerkelijke ~ 11-26
~ voor de opleiding van predikanten 13-2; 13-6a-2
~ en kerkelijk werker 3-13
~ en predikant 3-23
instemming
~ van de evangelisch-lutherse synode XVIII-3; 3-21-1; 4-23-2
~ van de kerkenraad 2-5-3; 2-16-9; 3-3-3; 3-5-8; 4-11; 5-2-2; 11-2-9; 11-3-6; 11-4-6
~ van de algemene kerkenraad 3-6-1
~ van de kleine synode 11-17-1; 13-6-2,9
~ van het breed moderamen van de classicale vergadering 3-4-2; 3-6-1; 3-13-3; 3-27-4; 11-9-2
~ van het generaal college voor de ambtsontheffing 3-27-1
zie ook goedkeuring; goedvinden
introductiecatechese 9-3-4
invaliditeit 3-25-1
inzegening
zie huwelijk
Israël I-1,7; 1-2

J
Jaargesprekken 4-8-6a
jaarrekening
van de classicale vergadering 11-11-4,5; 11-12-7,8; 11-14-1
van de diaconie 11-3-4; 11-7; 11-8-1; 11-9-1
van de gemeente 4-10-7; 11-7; 11-8-1; 11-9-1
van de kerk 11-20-4 t/m 6
jeugdwerk 2-11-5; 9-1-1; 9-6,7
jongeren 9-3; 9-6,7
jurist
zie meester in de rechten

K
Kampen, Theologische Universiteit te 13-2-2
kandidaatstelling van predikanten 3-4-4
kennen en horen VI-5; 2-11-3,6; 2-12-2,3; 2-14-2; 3-2-3; 4-7-2; 4-8-5,7; 6-2-4; 11-6-4; 11-7-2; 14-4-5
kerk
1
Protestantse Kerk in Nederland I; II; III-2
Kerk (apostolische Kerk) I-1,4; III-2; VI-1; XVI-1; 13-6-5; 14-2-2
organen van de ~ inzake
beroepingswerk 3-3-1
eredienst 5-9-3
geestelijke vorming 9-1-2
kerk en Israël 1-2-2
kerk en theologie
1-5-4,6; 10-14-5; 10-15-2,3,4,7
kerkelijke medewerkers 3-28-5
kerkgebouwen 5-8-2
maatschappelijke vragen 1-3-6
missionair, diaconaal en pastoraal werk 2-18-1,4; 8-1-6; 8-2-4; 8-3-4; 14-8-2; 14-9-2
oecumene 14-2-2
opleiding kerkelijk werkers 3-12-3
predikantsopleiding 13-1-1
predikantstraktementen en -pensioenen 3-16-4
zie verder organen van bijstand; leden van de kerk
andere kerken en kerkelijke gemeenschappen I-6; X-4; XVI-1 t/m 3; 1-2-3; 1-3-6; 1-4-2; 1-5-6; 22-1; 2-3-2; 2-7-2; 2-7-4; 4-7-1; 4-26-1; 4-28-4; 5-2-3; 5-5-1; 6-2-6; 6-5-1; 7-2-4; 8-1-3; 8-5-1,7;
8-6; 9-5-7; 13-1-4; 13-12-1; 14-2 t/m 6; 14-7-2; 14-8-1,2
kerkboek 5-9-4
kerkdienst
zie eredienst
kerkelijk examen
zie colloquium en masterexamen
kerkelijk lichaam XIV-2; XIX-1; 3-28-2; 4-4; 4-5-4;10-9-9; 10-10-2; 11-10-1; 11-22-4,5; 11-28-1; 12
zie verder bij het betreffende kerkelijke lichaam
kerkelijk medewerker V-6; 3-14; 3-28; 4-2; 10-10-6; 11-8-3; 12-3-1; 12-4-1; 12-12-1

1

In kerkorde en ordinanties komen kerk en Protestantse Kerk in Nederland ook verder veelvuldig
voor.

kerkelijk werk, opleiding 3-12-9; 14-7-6
kerkelijk werker V-1,6; 3-12; 4-2; 4-9-4; 9-3-6; 12-3-1; 12-4-1; 12-12-1
~ in een bediening 3-13a
~ in het ambt van ouderling of diaken 3-12-6,7
~ met bijzondere opdracht 3-13
benoeming ~ 3-12-5
bevoegdheid ter plaatse voor de ambtelijke werkzaamheden predikant 3-12-11 t/m 13
eindtermen opleiding ~ 3-12-3
jaargesprek 4-8-6a
opleiding ~ 3-12-9
opzicht over ~ 10-2-2; 10-4-1; 10-6-1,2; 10-7-2; 10-9-1,4,6,7; 10-10-4,6; 10-11-11
permanente educatie 3-12-9
preekconsent voor ~ 3-12-10
register van ~ 3-12-4
kerkelijke hoogleraren en docenten
zie hoogleraren en docenten
kerkelijke indeling
~ in classes 2-15-3; 2-17-2; 2-20
~ in regio's 2-20; 3-15-1; 3-19-1; 3-22-1; 4-19-1; 4-20-1
kerkelijke instelling 11-26
kerkelijke karakter 4-1
Kerkengemeenschap van Leuenberg 14-3-2
kerkenraad IV-3; VI-2 t/m 6; 4-6 t/m 12
adviseurs 4-6-6; 4-12-3
algemene kerkenraad of wijkkerkenraad 2-11-8
arbeidsveld 4-7
commissies 4-8-4
kleine kerkenraad 4-10-1,3,6,7
moderamen 4-8-2,3
openbaarheid van vergaderingen 4-8-6
samenstelling 4-6
vacatures 3-7-4,5; 4-6-5
werkgroepen (sectieteam en taakgroepen) 4-10
werkwijze 4-8
~ in gemeenten met minder dan 300 leden 4-6-4
~ met werkgroepen 4-10
taakverdeling bij ~ 4-10-7
zie ook algemene kerkenraad, wijkkerkenraad, kleine kerkenraad, streekkerkenraad
kerkenraad algemene zaken zie algemene kerkenraad
kerkgebouw 5-8; 11-2-9; 11-4-3; 11-8-3
kerkgemeenschappen uit andere culturen X-5; 8-6-1
kerkmusicus VII-2; 4-22-6; 5-6
kerkorde
afwijking van ~ XIX
wijziging van ~ XVIII; 14-6-1
zie ook ordinanties
kerkrentmeester V-3; XIII-1; 3-10-2; 11-2-2 t/m 4
~ in ambtelijke vergaderingen 4-6-3,3a; 4-9-2; 4-14-3; 4-16-5; 4-25-3,5; 4-27-4
zie ook ambt, ambtsdrager, ouderling, college van kerkrentmeesters, wijkraad van kerkrentmeesters
kerkvisitatie
zie visitatie

kiesrecht doopleden 3-2-3
kinderdoop VIII-2; 6-1-1; 6-2-3; 6-3-4,5
zie verder doop
kinderen, niet-gedoopte ~ van gemeenteleden
zie verbonden met de gemeente
kleine kerkenraad 4-10-1,3,6,7
taken 4-10-7
zie ook kerkenraad in gemeenten met minder dan 300 leden
kleine synode 4-27-4,5
benoemingen met overeenstemming ~ 13-5-3; 13-6-2
beroep op ~ 10-7-5;
commissies 4-28-6
vaststelling roosters 4-25-3,5; 10-3-7; 10-8-6
verantwoording van moderamen aan ~ 4-27-3; 13-6a-3
kleine synode en
beroepbaarstelling predikant-geestelijk verzorger tot predikant gewone werkzaamheden 3-4-1a
beroepbaarstelling predikant gewone werkzaamheden tot predikant-geestelijk verzorger 3-23-2a
bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten 3-10-4; 3-27-1
emeritaat 3-25-2
generale college voor de ambtsontheffing 3-21-1
kerkelijk werkers 3-12-410
kerkelijke indeling 2-15-3; 2-17-2; 2-20; 3-15-1; 3-22-1; 4-19-1; 4-20-1
ontheffing op eigen verzoek 3-26-3
personeelsbeleid 3-28-6;
predikanten in algemene dienst en met bijzondere opdracht 3-22-1; 3-23-1
preekconsent kerkelijk werkers 3-12-10
preekconsent studenten / proponenten 13-10-1; 13-17-7
samenvoeging regionale colleges voor de visitatie 3-10-2
singuliere gaven 13-14-2
terugkeer van ontheven predikant tot het ambt 3-26-1a
toelating tot colloquium 3-26-1a; 13-12-1,3
verlenging beroepbaarheid predikanten 3-18-4; 3-20-4; 3-22-2; 3-23-4; 3-26-2; 3-27-2
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de evangelisch-lutherse synode 11-17
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk 4-28-5; 11-18-2,3; 11-20
verzekeringsplicht tegen financiële onregelmatigheden 11-28-3
koster 5-7
kwaliteit van het kerkenraadswerk 4-6a-8

L
last en ruggespraak 4-3-2
leden van de gemeente
zie gemeentelid
leden van de kerk III-2,5; 1-5-1; 2-5-3; 2-11-4; 2-13-1,3,5; 2-16-9; 2-18-2; 3-12-1; 4-3-3; 4-23-1; 9-3-5
belijdende ~ 3-12-1; 10-8-4,7; 10-15-3; 12-2-3,7; 13-3-3; 13-10-1
benoeming uit de (*belijdende) ~ 4-20-2; 4-28-2,5; 4-29-2; 5-6-2; 5-7-2; 10-8-4*;10-8-7*; 11-21-3;
12-2-3*,5,7*,9; 13-3-3*; 13-4-3*; 13-5-4; 13-6-4*
evangelisch-lutherse ~ III-5; 2-5-1; 2-6-1; 2-10; 4-22-1; 4-23
joodse ~ 1-2-2
leden van vergaderingen

van de algemene kerkenraad 4-9-2
van het breed moderamen van de classicale vergadering 4-16-5
van de kleine synode 4-27-4
van de kerkenraad 4-6-2,7
van de synodale commissie 4-24-3
van het classicaal-regionaal overlegorgaan 4-19-2
zie ook afgevaardigde, adviserend lid
ledenregistratie
doel 2-6-1,2
inzage 2-6-3
gebruik van gegevens 2-6-5
~ van de gemeente 2-7,8
~ van de wijkgemeente 2-16-9
evangelisch-lutherse ~ 2-10
landelijke ~ 2-9
zie ook inschrijving
leerdienst VII-1; 5-1-2
leertucht zie opzicht over de verkondiging en catechese
leiden van kerkdiensten
zie voorganger
Leuenberg,
Konkordie I-5
Kerkengemeenschap 14-3-2
levensverbintenis 4-8-7; 5-4
lidmaat zie belijdend lid
lidmaatschap, verklaring van ~ 2-5-4; 6-4-2,3; 14-4-3
lidmaatschap van colleges, onverenigbaarheid 10-3-7; 10-8-10; 12-2-12
liedboek 4-21-5; 5-9
ligger zie aanhangsel
losmaking van de gemeente 3-5-5; 3-20-4; 3-26a
akte van ~ 3-5-5
lutherse traditie I-4; VI-4; 1-1-1; 1-5-6; 4-23-1; 13-2-4; 13-17-6
zie ook belijden, belijdenisgeschriften
Lutherse Wereld Federatie 4-22-6; 4-23-1; 14-3-2,5; 14-4-2

M
maaltijd van de Heer IX-2,4; 7-1-1
zie verder avondmaal
maatschappelijke vragen I-6; 1-3
masterexamen PThU 13-12-2
medewerker, kerkelijke ~ 3-28
medewerking van ambtelijke vergaderingen 2-11-3; 2-12-4,7; 2-16-6; 2-18a-2; 3-4-7; 3-20-1; 3-24-3;
4-6-4; 4-11-3; 4-21-3
zie ook goedvinden
medisch onderzoek 10-9-5
meerdere vergaderingen VI-11; 3-7-3; 3-9-1,2; 3-10-1; 3-11-1; 4-3; 4-19-5
zie verder de betreffende vergaderingen
meester in de rechten 10-8-4,7; 12-2-5,9

mentoraat
zie permanente educatie
middelen van kerkelijke tucht XII-7; 10-7-1,2,3; 10-9-6 t/m 8; 10-15-6; 12-6-3
middelenbeheer 11-2-5; 11-3-2
missionaire arbeid IV-1; V-2,3; X-1,4; XVI-2,4; 2-11-5; 2-16-5; 2-17-3; 2-18a; 3-10-1; 3-12-2; 4-7-1; 415-1; 4-28-5; 8-1,2; 8-5-1; 8-6-1; 9-6-2; 14-7,8
moderamen
zie bij de betreffende ambtelijke vergaderingen; zie ook breed moderamen

N
Naam gemeente 2-11-1,3; 4-8-7
nascholing 13-2-3; 13-7-3; 13-8-1,4
zie ook bij permanente educatie
nauwe samenwerking tussen gemeenten 2-11-6,7
nauwere betrekkingen met andere kerken 14-4; 14-5
Nederlandse Geloofsbelijdenis I-4
Nederlandse Hervormde Kerk II-1
neerleggen van het ambt 3-26-1
nevenwerkzaamheden van predikanten 3-24; 4-12-6
Nicea, Geloofsbelijdenis van ~ I-4
niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden III-4,5; 2-4; 2-5-3; 2-6-1; 2-8; 2-16-9; 8-4-2
nodiging tot het avondmaal IX-2; 7-1
nood, in tijden van ~ XIX
notariële akte 2-19-7

O
oecumene XVI; 14
associatieovereenkomst 14-5
bijzondere betrekkingen 14-4
diaconale arbeid 14-9
missionaire arbeid 14-8
oecumenische kerkdienst 5-2-3
pastorale arbeid 14-10
vereniging van kerken 14-6
zie ook ontmoeting; eenheid
onderwijs 9-7-3
ongedoopte kinderen III-4,5; 2-4; 2-5-3; 2-6; 2-6; 2-16-9; 8-4-2
onopgeefbare verbondenheid met Israël I-7
ontheffing van het ambt 3-20-2; 3-21; 3-23-4; 3-26
ontmoeting
~ met andere godsdiensten en levensbeschouwingen 14-7-5
~ met andere kerken 14-4-3; 14-7
~ met Israël 1-2-2
onderzoek naar geschiktheid
zie opleiding en vorming van predikanten
onregelmatigheden, financiële 11-28-3

onttrekking aan gemeenschap met gemeente en kerk 2-7-2; 10-9-8
onverenigbaarheid lidmaatschap van colleges 10-3-10; 10-8-10; 12-2-12
ontzetting uit het ambt of bediening 3-13-6; 3-22-2; 3-23-4; 10-9-7
opbouw van de gemeente V-2; VI-6; X-3; XI-6; XII-4; 2-18a-6; 3-8-1; 3-9-1; 3-10-1; 3-11-1; 3-12-1; 313-7; 4-7-1; 4-10-7; 4-17-2; 4-19-1; 4-28-5; 10-2-2; 10-6-1
openbaarheid 4-3-3
~ kerkenraadsvergaderingen 4-8-6
openbare ambt V-1
openbare geloofsbelijdenis
zie belijdenis, openbare ~ van het geloof
opheffing van een tuchtmaatregel 10-9-7,9; 10-15-7
opleiding en vorming van predikanten XV; 13
album van de kerk 13-3-2; 13-9; 13-11-4
buitenlandse opleiding 13-11
college van bestuur PThU 4-23-1; 13-3-2; 13-4; 13-5-1; 13-6-1,2,3; 13-6a-1,2; 13-7-4; 13-8-2; 1311-2; 13-12-1,2; 13-14-3; 13-16-2
docenten 13-6; 13-10-1; 13-12-3
eindtermen 13-1-2
elders opgeleiden 13-11 t/m 13
Evangelisch-Luthers Seminarium 13-2-2
hoogleraren 13-6; 13-10-1; 13-12-3
hoogleraren bijzondere leerstoel 13-6a
geschiktheidsonderzoek XV-4; 3-26-1a; 13-9; 13-12-1; 13-16-2; 13-17-4
instellingen XV-2; 13-2 ; 13-6a-2
nascholing
zie permanente educatie
raad van advies PThU 13-5
raad van toezicht PThU 4-28-1; 13-1-1; 13-3; 13-4-1,3; 13-5-2; 13-6-1,2; 13-6a-2
studieverlof
zie permanente educatie
singuliere gaven XV-3; 13-14
Theologisch Seminarium Hydepark 13-2-2
Theologische Universiteit Kampen 13-2-2
Theologisch Wetenschappelijk Instituut 13-2-2
vereisten en eindtermen 13-1-2,3; 13-13-1
zie ook colloquium; proponent
opschorting van besluiten 12-3-5; 12-8-3;
opschorting van werkzaamheden 10-9-4
opzicht XII; 10
aard en doel van ~ XII-1,2,6; 10-1-3
college van predikant(en) en ouderlingen 10-7-1,6 10-9-3; 10-10-2
generaal college voor het ~ 10-7-3; 10-8
regionaal college voor het ~ 10-7-2; 10-8
~ over de gemeenten XII-3,4; 10-2 t/m 5
zie verder visitatie
~ over belijdenis en wandel XII-3,5; 10-6 t/m 12
doel 10-6-1
~ door classicale vergadering 10-7-2
~ door kerkenraad 10-7-1
zie verder tucht
~ over de verkondiging en de catechese XII-3,6; 10-13 t/m 15
doel 10-13-1

~ door classicale vergadering 10-14
~ door generale synode 10-15
orde van dienst
zie dienstboek
ordinanties XVII
wijziging XVII-2 t/m 5; 4-23-2
orgaan van bijstand VI-8
van kerkenraad 4-8-4
van classicale vergadering 4-16-9; 11-12
van evangelisch-lutherse synode 4-24-6; 11-15
van generale synode 4-28
bestuur van de dienstenorganisatie 4-28-1,5
generale raad van advies 4-28-1,3
raad van advies voor het gereformeerd belijden 4-28-1,4
raad van toezicht voor de Protestantse Theologische Universiteit 4-28-1; 13-3
zie verder bij de betreffende organen
overige organen 4-28-6
samenstelling 4-28-2
organen van de kerk
zie kerk, organen van ~
organist
zie kerkmusicus
ouderling V-1,3; VI-3
~ in ambtelijke vergaderingen VI-3; 2-18-1; 4-6-3,3a; 4-9-2; 4-10-3; 4-14-3 4-16-5; 4-25-3,5; 427-4
~ in college voor de visitatie 10-3-4,6
~ in college voor de toelating tot het ambt van predikant 13-15-2
~ in college voor het opzicht 10-8-3,6
~-kerkelijk werker 3-12-6; 3-13-2
taak van ~ V-3; 2-18-1; 3-10; 6-2-2; 7-3-1; 8-4-3
~ met bepaalde taak 3-6-5; 3-8-2; 3-12-6
zie ook ambt, ambtsdrager, kerkrentmeester, college van predikant(en) en ouderlingen
overheid 1-3-6; 3-11-1; 13-3-2; 14-9-2
overheidsrechter 10-9-10; 11-2-9; 11-3-6; 11-9-1; 11-14-3; 11-17-1; 11-22-1
overkomst
zie belijdend lid, dooplid
overlegorgaan, classicaal-regonaal 4-16-6; 4-19; 4-20-2; 4-21-3; 10-3-4,5; 10-8-3,4,5; 11-21-3,4; 1123-4; 12-2-3,4,5
overschrijving naar andere gemeente 2-5-2,3

P
pastorale arbeid V-2; X-3,4; 2-11-5; 2-16-5; 2-17-3,8; 3-12-2; 4-7-1; 8-1,4; 14-10
pastoraal werker zie kerkelijk werker
pastorie
zie woonplaats predikant
pensioen
zie rechtspositieregeling
perforatie zie overschrijving naar andere gemeente
permanente educatie 3-12-9; 13-8-4; 13-18

plaatselijke regeling 3-2; 3-4-7; 3-7-6; 4-4-2; 4-5-5; 4-6-4; 4-7; 4-8-6; 4-9-4; 4-10-7; 4-14-2; 5-8-4; 116-4; 11-7-2.
predikant V-1,3; VI-3
~ buiten vaste bediening 3-15-2,4; 3-25-1; 3-27
~ in ambtelijke vergaderingen VI-3; 4-6-3; 4-8-2; 4-9-2; 4-10-3; 4-14-3,4; 4-16-5; 4-19-2; 4-25-3,5;
4-27-4
~ in algemene dienst VI-10; 2-18a-6; 3-5-5; 3-15-3; 3-22; 3-25-1; 3-28-1; 4-6-7; 4-14-1; 10-4-2;
10-7-2; 10-14-1; 13-18-2
~ in college voor de visitatie 10-8-3,6
~ in college voor de toelating tot het ambt van predikant 13-15-2
~ in deeltijd 3-17
~ in tijdelijke dienst 3-18
~ met bijzondere opdracht 3-15-3; 3-23; 3-25-1; 4-6-7; 4-14-1; 4-18-1
~ met een bepaalde taak 2-18a-6; 3-8-2; 3-16-1
~ voor gewone werkzaamheden 2-16-1; 3-4-1a,2,5; 3-5-1,5; 3-15-3,5; ; 3-16; 3-25-1; 3-17-4; 318-1; 4-12; 4-14-3; 13-18-2
~ predikant-geestelijk verzorger 3-15-3; 13-22-2; 3-23-2,2a; 13-1-2; 13-16-2; 13-17-3,7
mentoraat zie permanente educatie
nevenwerkzaamheden 3-24
ontheffing van het ambt 3-21
ontheffing van het ambt op eigen verzoek 3-20-2; 3-26
ontheffing van werkzaamheden 3-20
opschorting van werkzaamheden 10-9-4
taak V-3; 3-9-1
verkiezing van ~ voor gewone werkzaamheden 3-3,4
vrijstelling van werkzaamheden 3-19
wachtgeld 3-20-5; 3-21-3; 3-26-4; 10-9-7;
werk buiten de eigen gemeente 3-9-2
woonplaats 3-16-3; 3-17-4
zie ook dienstdoend predikant, beroepbaar predikant, emeritus predikant
zie ook ambtsdrager, opleiding en vorming, toelating tot het ambt, colloquium, beroepbaarheid,
beroeping, bevestiging
preekconsent
zie bevoegdheid tot het leiden van kerkdiensten
Presbyteriaans-Engelse en Schotse gemeenten in Nederland 2-11-2
zie verder gemeente
preses
zie bij de betreffende vergadering onder moderamen
president evangelisch-lutherse synode 3-3-4; 3-12-5; 4-24-2,3; 11-16-1
proponent XV-5; 3-17-1; 3-18-2,3; 3-22-7; 3-27-5; 5-5-2; 13-17-3,7,8
proponentsbelofte 13-17-6
protestantse gemeente II-2; 1-1-1; 2-5; 2-11; 2-12; 2-13-6; 4-25-5
aanmerken als ~ 2-12-6
zie verder gemeente
protestantse wijkgemeente 2-12-7
psalm- en gezangboek VII-2; 4-21-5; 5-9

Q
quorum 4-5-4
quotum 11-20-3

R
raad
zie generale raad, regionale raad.
raadsman of ~vrouw 1-5-4; 10-10-1; 12-7-2
raad van advies voor het gereformeerd belijden
zie gereformeerd belijden
Raad van Kerken 8-5-2; 14-3-2
raad van toezicht voor de Protestantse Theologische Universiteit 4-28-1; 13-1-1; 13-3; 13-4-2,3;
13-5-2; 13-6-1,2; 13-6a-2;
rechtsgebied 10-8-3,4; 11-21-3; 11-22-1; 12-2-3,5; 12-3-1; 12-4-1
rechtsgevolg 2-19-1; 12-7-8; 12-10-1,2; 12-11-2
rechtshandeling 11-2-9; 11-8-3,4; 11-9-1; 11-14-5; 11-17-1
rechtspersoon 2-19-3,5
classis 11-13
diaconie 11-5-2
evangelisch-lutherse synode 11-16
gemeente 11-5-1
kerk 11-19
kerkelijke instelling 11-26
Protestantse Theologische Universiteit 13-2-2
streekgemeente 11-5-1
rechtspositieregeling
~ van predikanten voor gewone werkzaamheden 3-16-4,5
~ van predikanten in algemene dienst 3-22-3,6; 3-28
~ van kerkelijke medewerkers 3-28; 5-7-3
~ van kerkelijk werkers 3-12-14; 3-28
~ van kerkmusici 3-28; 5-6-3
rechtspraak
kerkelijke ~ 3-20-3; 3-21-2; 10-8-9; 10-10-1; 12-1-2
zie bezwaren en geschillen; opzicht; beheerszaken
zie ook overheidsrechter
regeling, gemeenschappelijke ~ 4-11
regeling, plaatselijke ~
zie plaatselijke regeling
regio
zie classicaal-regionaal overlegorgaan, kerkelijke indeling
regionale colleges 4-20
~ voor de behandeling van beheerszaken
zie beheerzaken, Waals college
~ voor de behandeling van bezwaren en geschillen
zie bezwaren en geschillen
~ voor het opzicht
zie opzicht
~ voor de visitatie
zie visitatie; Waalse visitatoren.
register
zie ledenregistratie; kerkelijk werker
register van (wijk)gemeenten 2-11-2

respecteren 1-1-2,3
respectvol XVI-4; 8-1-5; 14-7-5
ressort 1-3-5; 1-4-2; 4-15-1; 4-18-1; 10-5-12; 10-7-5
Réunion Wallonne 4-21
revisie XIV-2; 4-16-7; 12-1-3; 12-12
zie ook herziening
revisieverzoek, termijn 12-12-3
ring zie werkgemeenschap van predikanten
ringverband 3-3-4; 4-17; 4-18-2; 11-11-4
roeping
zie ambt
rooster
~ van aftreden (kerkenraad) 3-7-2,4,5
~ van afvaardigen of aanwijzen naar / benoemen in
algemene kerkenraad 4-9-2
classicale vergadering 4-14-3
generale synode 4-25-3
regionale college voor de visitatie 10-3-4
regionale college voor het opzicht 10-8-3
generale college voor de visitatie 10-3-7
generale college voor het opzicht 10-8-6
rouwdienst VII-1; 5-1-2
ruggespraak, last en ~ 4-3-2

s
samenvoeging van gemeenten 2-14,19
samenwerking
~ in de classicaal-regionaal overlegorgaan 4-19
plaatselijk 8-1-5; 8-5
tussen gemeenten 2-11-5 t/m 7
zie ook gemeenschappelijke regeling, oecumene, kerk (andere kerken)
school XI-4; 9-7-1,3
schorsende werking 2-3-5; 12-8-3
schorsing in de vervulling van ambt of bediening 10-9-7
schorsing in kiesrecht 10-9-6
Schotse gemeente 2-11-2
zie verder gemeenten
scriba
zie bij de betreffende vergadering onder moderamen
sectieteam 4-10-1
Seminarium 13-8
singuliere gaven XV-3; 13-14
spanning in een gemeente 3-19-1; 3-20-1; 4-12a; 4-13
spoedvoorziening 12-3-5; 12-8-3
spreken van de kerk I-6,8; 1-3
staken van stemmen 4-5-2,3
stemming 4-5

stemrecht van gemeenteleden 3-2-3
stichting 11-27
stichting, met ~ dienen 3-20,21
strafrechter 10-9-10
streekgemeente 2-17; 2-19; 11-5-1,2
streekcollege 2-17-1,7
streekkerkenraad 2-17-1,4,7
zie verder gemeente, kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen.
studieverlof
Zie permanente educatie
supervisie / supervisoren 10-9-7a
synodale commissie 2-20-2; 3-17-2; 3-19-1; 3-28-2; 4-7-2; 4-12a-1; 4-13-1; 4-24-4 t/m 7
zie verder evangelisch-lutherse synode
synode
zie evangelisch-lutherse synode
zie generale synode

T
taakgroep
zie kerkenraad met werkgroepen
taakverdeling
~ algemene kerkenraad - wijkkerkenraad 4-9-4
~ kerkenraad - kleine kerkenraad 4-10-7
~ kerkenraad - werkgroepen 4-10-7
~ streekgemeente en gemeenten 2-17-7
tafel van de Heer V-3; 3-11; 7-3-1
zie verder avondmaal
terugkeer
zie belijdend lid, dooplid
terugkeer tot het ambt 3-27-4; 10-9-7; 10-15-7
testimonium 13-17-3,6
Theologisch Seminarium Hydepark
zie opleiding en vorming van predikanten
Theologisch Wetenschappelijk Instituut 13-2-2
Theologische Universiteit te Kampen 13-2-2
tijdelijke dienst, predikanten in 3-18
toelating tot het ambt van predikant 13-15 t/m 17
generaal college voor ~ 13-15
zie ook colloquium
toelating tot het avondmaal IX-3; 7-2
toerusting V-3; XI-2,6,9; 3-9-1; 3-10-1; 3-11-1; 3-12-2; 4-23-1; 8-1-3,4; 9-1-1; 9-2; 9-6-3;11-2-7;
zie ook opleiding en vorming van predikanten
toezien
zie beheerszaken, regionaal college voor de behandeling van ~
traktement van predikant 3-16-4,5
trouwboek 3-10-2; 5-3-7; 11-2-7
trouwdienst VII-1; 3-12-11; 5-1-2; 5-3; 5-4

~ in een andere gemeente 5-2-2
tucht 10-6-3; 10-7-1,2,3; 10-9
besluit tot toepassing van een middel van ~ 10-10
beroep inzake een uitspraak 10-11
middelen van ~ 10-9-6 t/m 8; 10-15-6
hervatting van werkzaamheden na schorsing voor onbepaalde tijd 10-9-7
herziening 10-12
medisch onderzoek 10-9-5
opheffing van een middel van ~ 10-9-7,9; 10-15-7
procedure 10-10
supervisie na ~maatregel 10-9-7a
tucht over verkondiging
zie leertucht
tweede lezing zie definitieve vaststelling

U
uitdrukking van het belijden 1-4; 1-5-2
uiting van de kerk inzake het belijden 1-4-1,2; 1-5-2
uitspraak
zie tucht, beheerszaken, bezwaren en geschillen
uitstel
zaken die geen ~ gedogen 4-8-3; 4-16-4; 4-24-4
universiteit
zie opleiding en vorming van predikanten

V
vacature 4-5-3
~ van predikant 3-3-1; 3-4-3; 4-14-3;
~ van ouderlingen en diakenen 3-6-3 t/m 7; 3-7-4,5; 4-6-5; 11-2-6; 11-3-3
tussentijdse ~ 3-7-4; 4-27-2
verantwoordelijkheid ambtsdragers V-2; VI-6; VII-2; 3-5-2; 3-8-1; 4-1-2
~ van de kerkenraad VIII-3; IX-4; 2-17-4; 5-1-5; 5-2-1; 5-3-4; 7-3-4; 9-3-5;
verbintenis, bevestiging dan wel ~
van predikant 3-5-7
van andere ambtsdragers 3-6-7
verbondenheid aan belijden 1-1
verbonden met de gemeente 2-4; 2-8
verbreking van de gemeenschap met gemeente en kerk 10-9-8; 2-7-2
vereisten voor het ambt
zie ambt, vereisten en belemmeringen voor ~
vereniging van gemeenten 2-5-1; 2-12,19
zie ook samenvoeging van gemeenten
vereniging van kerken 14-6
vergadering
~ van alle ambtsdragers van de gemeente 4-9-3
~ van stemgerechtigde leden 3-4-5; 4-5-5
verhuizing 2-5

verkiesbaarheid van doopleden tot het ambt 3-6-1
verkiezing 4-5-3
~ van ouderlingen en diakenen 3-6; 4-10-7
datum van ~ 3-7-6
~ van predikanten 3-3,4
zie ook beroeping
verkiezingsregeling 3-2
Verklaring van Barmen I-5
verlenging van ambtstermijn 3-7-3; 4-16-3; 4-18-4
verlies van geldigheid 4-4-2
verlies van lidmaatschap kerkelijk lichaam 4-4-3
verlof, ongevraagd ~ aan predikanten (vrijstelling van werkzaamheden) 3-19; 10-9-4
verkondiging I-2,3,8; V-3; XII-3,6; 3-9-1
zie ook opzicht
vermaan XII-5; 10-1-2; 10-6-2; 10-14-2
vermaning 10-9-6,7
vermogensrechtelijke aangelegenheden V-2,3; XIII; 11
~ van de classis XIII-2; 11-11 t/m 14
~ van de evangelisch-lutherse synode XIII-3; 11-15 t/m 17
~ van de gemeente en de diaconie XIII-1; 2-19; 11-1 t/m 10
~ van de kerk XIII-4; 11-18 t/m 20
toezien op ~ XIII-5; 11-21 t/m 23
zie ook beheerszaken
vernietiging 10-11-9,10; 12-7-4; 12-9-2; 12-10
vertrouwelijkheid
zie geheimhouding
verzoening I-8; 7-4-2; 1-6-1; 10-6-1,4
verzuim 11-10-1; 12-3-3
viering
zie eredienst, avondmaal, doop
visitatie XII-4; 2-6-5; 2-13-5,6; 4-20-1; 4-29-1; 10-1 t/m 5
buitengewone ~ 10-5-2
colleges voor de ~ 10-3
doel 10-2-2
taak 10-4
verslaglegging 10-5-10 t/m 12
werkwijze 10-5
zie ook Waalse visitatoren
volmacht 3-2-4
voorbeden 3-11-1; 8-3-3; 14-7-1
voorbereiding avondmaal 7-1-3
voorganger VII-2; 5-2-1; 5-5
volledig bevoegd 3-9-1; 3-27; 5-5-1,3; 14-4-3
gedeeltelijk bevoegd 3-27; 5-5-2; 13-10; 13-17-8
~ in oecumenische kerkdienst 5-2-3
noodgevallen 5-5-4
bijzondere omstandigheden 2-18-1
voortgezette vorming van predikanten
zie permanente educatie

voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel 4-9-4
vorming
zie opleiding en vorming; toerusting
zie gemeente, vorming van ~; wijkgemeente, vorming van ~
vrijstelling van werkzaamheden 3-8-2; 3-16-1; 3-19; 4-12-1; 4-12a; 11-2-7
vrijwilligheid, op basis van ~ 5-6-3

W
Waalse gemeente 2-11-2; 4-21
Commission Wallonne 4-21
Réunion Wallonne 4-21
zie verder gemeente
Waals college voor de behandeling van beheerszaken 4-21-3
Waalse gedelegeerden voor het colloquium 13-15-4
Waalse visitatoren 4-21-4
wachtgeld voor predikanten 3-20-5; 3-21-3; 3-26-4; 10-9-7
wachtgeld voor wie in bediening is gesteld 10-9-7
wederkerigheid X-5; 8-6; 14-7-3,4
welbevinden 4-8-6a
Wereldbond van Gereformeerde Kerken (WCRC) 14-3-2
werelddiaconaat zie diaconale arbeid
Wereldraad van Kerken 14-3-2
werkbegeleiding
zie permanente educatier
werkgroep
zie kerkenraad met werkgroepen
werkgemeenschap van predikanten 3-3-4; 3-12-13; 4-16-6; 4-18
Wetboek (Burgerlijk) 2-19-4,5,7; 11-27-1,3
wijkgemeente 1-1-4; 2-11-2,8; 2-12-10; 2-16
buitengewone ~ zie wijkgemeente van bijzondere aard
combinatie van ~ 2-16-7
leden van de ~ 2-16-9
vorming van ~ 2-16-3 t/m 6
~ van bijzondere aard 2-16-8
vorming van missionaire ~ 2-18a-2
wijkkerkenraad 2-11-8; 2-16-2; 3-6-5; 3-20-1; 4-6-3a; 4-9; 4-14-2; 4-17-1; 5-8-4;
taak 4-9-4
wijkraad van diakenen 11-4-4,5
wijkraad van kerkrentmeesters 5-8-4; 11-4-2,3,6
woonplaats van de predikant 3-16-3; 3-17-4

Z
zegening
zie levensverbintenis
zegenviering 5-1-2; 5-4
zelfstandig onderdeel 2-19-5; 13-2-2

zelfstandigheid plaatselijke gemeente 2-14-2; 2-15-4; 2-17-3,6
zending zie missionaire arbeid
zesjaarlijkse stemming vgl. 3-6-6
ziekte predikant 3-26a; 4-12-1
zittingstijd 3-7; 10-8-11; 11-2-4; 12-2-13;
zondag van de Drie-eenheid VII-3

