Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken
van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Kort overzicht trajecten van landelijke onderzoeken
1. Studenten
Wil je theologie gaan studeren? Dan zijn er geen bijzondere voorwaarden of onderzoeken naar geschiktheid nodig. Je kunt je
aanmelden bij een studie theologie op verschillende plekken. Wil je daarna predikant worden binnen de Nederlands
Gereformeerde Kerken, dan is de predikantsmaster aan de Theologische Universiteit Kampen de vereiste route. Voor zover er
onderzoeken aan te pas komen, worden die door deze opleiding uitgevoerd. Het is natuurlijk wel prettig als je je kerkenraad
informeert over je plannen.
2. Preekbevoegdheid en Prioschap
Een student theologie die preekbevoegdheid wil aanvragen, doet dat bij de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
(NGP). De NGP verleent preekbevoegdheid na eigen onderzoek en na goedkeuring van de LCKO. Het prioschap was tot 19
november 2020 een verplichte periode van werkervaring voor een beginnend predikant. Deze verplichting is vervallen. In plaats
daarvan is er een verplicht begeleidingstraject voor beginnende predikanten.
3. Onderzoek beroepbaarstelling en route tot predikant
Heb je de opleiding tot predikant (predikantsmaster) met goed resultaat afgesloten en wil je predikant worden? Je doet die
aanvraag bij de regio van je eigen gemeente. De regio nodigt de LCKO uit om het onderzoek te doen. Als regio en LCKO
instemmen, stelt de regio de student voor twee jaar beroepbaar. Heeft een kandidaat een beroep naar een gemeente
aangenomen, dan vraagt die gemeente het afsluitend onderzoek aan bij haar regio. De regionale vergadering doet dit
onderzoek zelf en nadat de kandidaat het ondertekeningsformulier voor predikanten heeft ondertekend, bevestigt de regio zijn
toelating tot het ambt van dienaar des Woords.
4. Beroepbaarstelling
Een vacante gemeente schakelt bij het beroepingswerk de regio waar de gemeente bij hoort, in. De regio-kerken zijn immers
mee verantwoordelijk voor het eventuele beroep. In het geval de kandidaat voor het eerst predikant wordt, is er een
Onderzoek Beroepbaarstelling nodig (zie hierboven). De LCKO zal dat onderzoek op verzoek van de regio verzorgen.
5. Overeenkomst van GKv- en CGK-predikanten
Op de zitting van de Landelijke Vergadering van 11 jan. 2020 en 19 nov. 2020 is besloten de overkomst van GKv- en CGKpredikanten naar de NGK gemakkelijker te maken. Het proces ziet er als volgt uit:
- De gemeente die de GKv-/CGK-predikant wil beroepen voert zelf de nodige gesprekken met hem/haar.
- Na aanname van het beroep vindt op de Regio een goed voorbereid gesprek plaats: het Afsluitend Onderzoek.
- Dit Afsluitend Onderzoek wordt door de regio zelf verzorgd. (zie art. 63 e.v. Reglement LCKO)
- Het Onderzoek Beroepbaarstelling is vervallen voor de beroepen predikanten uit de GKv en CGK. De LCKO speelt in
deze gevallen geen rol.
6. Zelfstandige preekbevoegdheid
NGK-leden die willen voorgaan in diensten van de NGK buiten de eigen gemeente, kunnen preekbevoegdheid aanvragen bij de
regio waartoe de eigen gemeente behoort. De LCKO voert, voorafgaand aan deze beslissing, het Onderzoek Preekbevoegdheid
uit.
7. Bijzondere gaven
Als een gemeentelid zijn/haar kerkenraad vraagt om predikant te mogen worden op grond van ‘bijzondere gaven’, volgt een
traject onder leiding van de LCKO. Dat traject bestaat uit gesprekken met de aanvrager, een assessment en het bepalen van de
studielast. De LCKO zal in principe verwijzen naar de kerkelijke route aan de Theologische Universiteit Kampen, een verkort
opleidingstraject van 2 jaar fulltime of vier jaar halftime. Uiteindelijk volgt het Onderzoek Beroepbaarstelling, op verzoek van de
Regio, door de LCKO.
Meer informatie:
1. Regeling Kerkelijke Onderzoeken – download die via de webpagina van de LCKO
2. Secretaris LCKO: Kees van der Bijl, info@vanderbijl.cc.

