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Inleiding 
Het model-revisieverzoek wil een hulpmiddel zijn voor kerkenraden die de besluiten van de GS Meppel 
inzake ‘MV en ambt’ niet als bindend kunnen aanvaarden en daartegen bezwaren willen indienen bij de 
eerstvolgende generale synode. 
 
Inhoud 
In het model-revisieverzoek vindt u, kort samengevat, de volgende onderdelen: 
• De besluiten van de GS waartegen de kritiek zich in het bijzonder richt. 
• Belangrijke aspecten die in de besluitvorming van de GS juist ontbreken. 
• De bezwaren die tegen de synodebesluiten zijn in te brengen. 
• Het verzoek aan de volgende synode om de onjuiste besluiten vervallen te verklaren 
• Het verzoek aan de volgende synode om tot betere besluitvorming te komen. 

 
Revisie 
Het indienen van bezwaren tegen een synodebesluit heet kerkrechtelijk ‘revisie’. Volgens de kerkorde 
kan een revisieverzoek worden ingediend door de kerkenraad of door de classis. Kerkleden kunnen dus 
niet allemaal rechtstreeks zelf revisie vragen aan de volgende GS. Dit geldt al 10 jaar zo, sinds de synode 
van Zwolle-Zuid 2008, en toen is besloten om de grote stroom van individuele revisieverzoeken te 
beperken. Het positieve hiervan is bovendien dat kerkenraad en gemeente samen plaatselijk in gesprek 
moeten gaan over het instellen van revisie. 
 
Kerkenraad 
De vraag wordt gesteld wat kerkleden kunnen doen als de kerkenraad niet genegen is om revisie te 
vragen bij de volgende GS. Kerkleden kunnen hun kerkenraad vragen om revisie in te stellen. Zij moeten 
dat natuurlijk zo goed mogelijk uitleggen en motiveren. Als de kerkenraad dat verzoek afwijst, is dat een 
besluit waartegen bij dezelfde kerkenraad bezwaar kan worden ingediend. De kerkenraad moet dan het 
besluit om niet in revisie te gaan zorgvuldig heroverwegen. Het komt er uiteraard dan opnieuw op aan 
om de kerkenraad te overtuigen van de noodzaak om revisie te vragen. Mocht de kerkenraad opnieuw 
het verzoek afwijzen, dan is er de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de classis. In alle 
gevallen kunt u gebruikmaken van de inhoud van het model-verzoekschrift tot revisie. 
 
Hulpmiddel 
Het model-verzoek tot revisie is een hulpmiddel voor de kerkenraden om revisie in te stellen. 
Kerkenraden mogen het model overnemen en daarmee tot hun eigen revisieverzoek maken. Het staat 
hun natuurlijk desgewenst ook vrij om zaken weg te laten of aan te vullen of helemaal een eigen 
revisieverzoek op te stellen. De werkgroep stelt het op prijs om een kopie van ingediende 
revisieverzoeken te ontvangen. 
 
Deputaten 
De Generale Regeling voor revisieverzoeken schrijft voor dat een kerkenraad, alvorens het 
revisieverzoek in te dienen bij de synode, eerst in overleg treedt met de desbetreffende deputaten van 
de synode. Omdat er door de GS Meppel inderdaad nieuwe deputaten ‘MV in de kerk’ zijn benoemd, is 
het goed om een voorgenomen revisieverzoek aan hen te melden. Deputaten zullen dan wel aangeven 
of zij verder overleg gewenst achten. Het recht om als kerkenraad een revisieverzoek in te dienen blijft 
hiermee onverkort bestaan.  
 
Contact  
In geval van vragen of gewenst overleg kunt u gebruikmaken van het contactformulier op de website 
(www.bezinningmvea.nl). 


