IV.6 BEPALINGEN BEHORENDE BIJ HET VERKRIJGEN VAN EEN
PREEKCONSENT
BIJLAGE BIJ ARTIKEL 14 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1.
Lid 1.
Het comité benoemt een werkgroep van advies voor de beoordeling van
aanvragen voor een preekconsent. Deze ‘werkgroep preekconsenten’ bestaat uit
drie personen, waarvan ten minste één predikant/theoloog en zo mogelijk iemand
met kennis van didactiek.
Maximaal één werkgroeplid is lid van het comité. Geen van de leden komt uit het
Seminarium. Op verzoek van de werkgroep wijst het Seminarium uit zijn midden
iemand aan als adviseur.
Lid 2.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van het comité.
Artikel 2.
Indien het comité een aanvraag ontvangt ter verkrijging van een preekconsent,
als bedoeld in artikel 14 van het huishoudelijk reglement van de Bond, wordt deze
aan de werkgroep toegezonden voor advies.
Artikel 3.
Lid 1.
Zodra de aanvraag door de werkgroep is ontvangen, verzoekt deze aan de
kerkenraad van de gemeente waarvan de aanvrager lid is, om een verklaring van
integriteit van betrokkene.
Lid 2.
Na ontvangst van deze verklaring wordt de aanvrager verzocht om twee preken
met liturgie toe te zenden, t.w.
- een recentelijk in een Vrije Evangelische Gemeente gehouden preek, waarbij
de aanvrager vrij is in de keuze van de tekst;
- een preek, waarvoor uit drie door de werkgroep opgegeven teksten kan
worden gekozen. Deze teksten worden ten minste een week vóór de datum
waarop de betreffende kerkdienst zal worden gehouden, aan de aanvrager
bekend gemaakt.
Een bijlage met opgave van geraadpleegde literatuur wordt op prijs gesteld.
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Lid 3.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de twee preken wordt de aanvrager
uitgenodigd voor een gesprek met de werkgroep. In dat gesprek komen in ieder
geval de volgende zaken aan de orde:
a. de inhoud van de preken, de daarbij behorende liturgie en de geraadpleegde
literatuur.
b. de kennis en de opvattingen van de aanvrager met betrekking tot de Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de in de Bond geldende
beginselen.
c. de motieven van de betrokkene welke tot het indienen van de aanvraag
hebben geleid.
Lid 4.
Binnen twee weken na het gesprek brengt de werkgroep een onderbouwd advies
uit aan het comité.
Artikel 4.
Lid 1.
Het comité neemt een beslissing over de aanvraag. Deze beslissing kan zijn:
a. positief: het preekconsent wordt verleend;
b. negatief: de aanvraag voor een preekconsent wordt afgewezen;
c. voorwaardelijk positief: de aanvrager wordt geadviseerd meer ervaring op te
doen in het voorgaan in diensten en/of bepaalde literatuur te bestuderen en
na een jaar een nieuwe aanvraag in te dienen.
Lid 2.
Indien de beslissing van het comité afwijkt van het uitgebrachte advies, wordt dit
met de werkgroep overlegd alvorens de aanvrager van de beslissing op de hoogte
wordt gesteld.
Lid 3.
De beslissing van het comité wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld met
een afschrift aan de werkgroep.
Artikel 5.
Lid 1.
Een consent wordt verleend voor een periode van vijf jaar, met een automatische
verlenging van telkens vijf jaar. Nochtans is het gewenst de relevantie van een
verlenging te kunnen toetsen. Daartoe neemt de werkgroep kort voor het aflopen
van een periode van vijf jaar contact op met de consenthouder. Indien betrokkene
de laatste twee jaar niet meer in een Vrije Evangelische Gemeente is voorgegaan,
vervalt het consent.
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Lid 2.
Indien het comité van oordeel is dat het consent niet dient te worden verlengd,
zal het de werkgroep om advies vragen met betrekking tot de intrekking, dan wel
de continuering van het consent. Na ontvangst van dit advies neemt het comité
een beslissing.
Lid 3.
De beslissing van het comité kan zijn:
a. positief: het preekconsent wordt opnieuw verleend;
b. negatief: het preekconsent wordt niet opnieuw verleend.
Het gestelde in artikel 4, de leden 2 en 3 is hier eveneens van toepassing.
Artikel 6.
Lid 1.
Indien naar de overtuiging van een gemeente een consenthouder niet meer
voldoet aan de criteria die aan de toekenning van het consent ten grondslag
hebben gelegen, zal de gemeente het comité daarvan, met redenen omkleed, in
kennis stellen.
Lid 2.
Het comité zal vervolgens de werkgroep om advies vragen met betrekking tot de
intrekking dan wel de continuering van het consent. Na ontvangst van dit advies
neemt het comité een beslissing.
Artikel 7.
Voor degene die per ingangsdatum een consent bezit, is per ultimo 2001 artikel 5
van toepassing.
Datum van ingang: 1 januari 1997.
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