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Toelating tot het ambt van 
predikant in de Protestantse 

Kerk in Nederland
Een brochure voor wie toegelaten wil 

worden tot het ambt van predikant
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HET COLLOQUIUM: 
GESPREK OP DE DREMPEL VAN HET AMBT

Op het moment dat u aangeeft beroepbaar te 

willen zijn als predikant, wil de kerk daarover 

met u een persoonlijk gesprek voeren. U vraagt 

dan het colloquium aan. Het colloquium is een 

gesprek op de drempel van het ambt van predi-

kant. Tijdens het colloquium ontmoet u de kerk, 

vertegenwoordigd door een delegatie van haar 

ambtsdragers. Die delegatie zal als regel bestaan 

uit vier personen: twee predikanten, een ouder-

ling en een diaken. Het colloquium is daarmee 

een ambtelijke samenkomst, gehouden ‘voor het 

aangezicht van God’.

Het colloquium vindt plaats in het verlengde van 

uw theologische opleiding en van de gesprekken 

die u heeft gevoerd met een geschiktheidscom-

missie. Het colloquium gaat over de opdracht 

van het ambt, uw roeping en kerkelijke toewij-

ding, de roeping van kerk en gemeente en het 

delen in het belijden van de kerk. Het doel is niet 

u te toetsen of te examineren, maar wel om ‘uw 

nieren te proeven’ aan de hand van de door u in-

geleverde levensloop en uitgewerkte kerkdienst.

Als het gesprek goed verlopen is, spreekt de col-

loquiumdelegatie, in de persoon van haar gede-

legeerde ambtsdragers, haar vertrouwen uit in u 

als toekomstig predikant en vraagt u een belofte 

af te leggen. Bij het bijzondere en feestelijke 

moment van het afleggen van de belofte mogen 

familieleden en vrienden aanwezig zijn.

DE GANG VAN ZAKEN: 
NADERE TOELICHTING

Het gesprek begint met een korte kennismaking 

met de colloquiumdelegatie. Daarna vindt de 

nadere kennismaking met u plaats aan de hand 

van een door u ingezonden levensloop en een 

compleet uitgeschreven, recent gehouden kerk-

dienst. De colloquiumdelegatie hoopt hiermee 

tijdens het gesprek een beeld van uw persoon, 

uw geloof, uw roeping, ambtsvisie en ambts-

verlangen te krijgen. Het helpt hierbij zeer als u 

goed voorbereid op het gesprek komt: u kent de 

inhoud van de documenten die u heeft inge-

stuurd en heeft deze paraat.

Na het gesprek, dat ongeveer een uur duurt, laat 

u - op verzoek van de voorzitter - de colloquium-

delegatie kort alleen. Dan wordt door hen terug-

gezien op het gesprek, in het bijzonder op wat 

hen het vertrouwen heeft gegeven in u als toe-

komstig predikant in onze kerk. Nadat u weer bin-

nen bent genodigd, wordt u meegedeeld wat de 

uitkomst van het gesprek is. Het kan zijn dat men 

u daarbij enige collegiale adviezen aanreikt. Als 

het gesprek goed is verlopen, wordt u vervolgens 

gevraagd de belofte af te leggen en die te onder-

tekenen. De zitting wordt met gebed afgesloten.

Van het colloquium wordt een kort verslag gemaakt 

door de secretaris, dat wordt opgestuurd naar de 

secretaris van het generale college voor de toela-

ting tot het ambt van predikant en naar de predi-

kant voor het beroepingswerk (mobiliteitsbureau).

Gelukgewenst! 

U bent gekomen aan het eind van uw studie en u komt met de bul van het kerkelijk examen, 

met de geschiktheidsverklaring en met een aantal andere documenten nu naar het colloquium.

In deze brochure zetten wij kort uiteen wat het colloquium inhoudt, welke documenten u 

tevoren in dient te sturen, hoe het gesprek verloopt en waar het op uitloopt.

Als vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland verheugen wij ons op de 

ontmoeting met u!

generaal college voor de toelating tot het ambt van predikant
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DE BELOFTE

De belofte die dient te worden afgelegd en on-

dertekend is als volgt:

• Aanvaardt u de roeping tot de openbare pre-

diking van het evangelie, de bediening van de 

sacramenten en de herderlijke zorg, en bent u 

bereid in al het ambtelijk werk te getuigen van 

het heil in Jezus Christus?

• Belooft u daarbij te blijven in de weg van het 

belijden van de kerk in gemeenschap met de 

belijdenis van het voorgeslacht? (waaraan, als 

betrokkene daarom bij de aanvraag verzoekt, 

wordt toegevoegd:

- daarbij in het bijzonder verbonden met de belij-

denisgeschriften van de gereformeerde traditie

 of

- daarbij in het bijzonder verbonden met de 

belijdenisgeschriften van de lutherse traditie)

• Belooft u zich te houden aan de regels, gesteld 

in de orde van de kerk?

• Wat is daarop uw antwoord?

Na de mondelinge belofte wordt het colloqui-

umdocument ondertekend. Dit document wordt 

gearchiveerd door de Protestantse Kerk in Ne-

derland. Hiermee bent u proponent geworden.

Vervolgens krijgt u het testimonium uitgereikt. 

Dit testimonium is getekend door voorzitter en 

secretaris van de colloquiumdelegatie. Het wordt 

eenmaal (!) uitgereikt en is een van de officiële 

documenten bij een beroepingsprocedure.

ALS HET GESPREK NIET BEVREDIGEND 
VERLOOPT

Er bestaat de mogelijkheid dat het gesprek niet 

bevredigend verloopt. Als dat gebeurt, is het 

wenselijk dat dit tijdens de ontmoeting al aan de 

orde wordt gesteld. Door uzelf, als u dat gevoel 

heeft, dan wel door uw gesprekspartners. Als 

het in de eerste ontmoeting niet lukt het gesprek 

goed te laten verlopen, kunnen uw gespreks-

partners besluiten dat het gesprek met u wordt 

voortgezet. De delegatie treedt in dat geval in 

contact met de geschiktheidscommissie.

De voorzitter van de delegatie neemt binnen 

twee weken contact met u op om te overleg-

gen of het gesprek wordt voortgezet met 

dezelfde delegatie of - op uw verzoek - met 

een van de andere delegaties. In het uiter-

ste geval dat ook het tweede gesprek niet 

goed verloopt, kunt u een verzoek indienen 

bij het moderamen van de generale synode. 

Het colloquium wordt dan voortgezet met 

dit moderamen, waarna het over toelating 

beslist.

PRAKTISCH: DE AANVRAAG

De schriftelijke aanvraag om colloquium te 

doen, wordt gericht aan het generale college 

voor de toelating tot het ambt van predikant 

(GCTA), Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht. Dat 

mag ook per mail via gcta@protestantsekerk.nl.

Om de colloquiumdelegatie de tijd te geven 

zich goed voor te bereiden, wordt uw aanvraag 

bij de secretaresse van het GCTA verwacht vóór 

de 15e van de maand voorafgaande aan de 

maand waarin u colloquium wilt doen.

Geeft u in een begeleidend schrijven eventuele 

bijzonderheden aan, bijvoorbeeld het bij de be-

lofte uitspreken van een bijzondere verbonden-

heid met de gereformeerde of lutherse belijde-

nisgeschriften.

Er zijn op dit moment vijf colloquiumdelegaties

• delegatie Gelderland/Utrecht

• delegatie Noord-Holland

• delegatie Noord-Nederland

• delegatie Zeeland

• delegatie Zuid-Holland

Het GCTA belegt elke maand zittingen van col-

loquiumdelegaties, met uitzondering van de 

maanden juli, augustus en december. Er wordt 

zo veel mogelijk naar gestreefd dat u niet on-

nodig ver hoeft te reizen. In verband met de 

beschikbaarheid kan het echter voorkomen dat 

u niet terechtkunt bij de dichtstbijzijnde collo-

quiumdelegatie.



4

De kerkorde schrijft voor dat uw aanvraag verge-

zeld dient te gaan van (zie ook Kerkorde 13-17-2):

1. een verklaring over belijdenis en wandel

2. een kopie van het bewijs dat met goed gevolg

de opleiding tot predikant is gevolgd

3. een kopie van de verklaring omtrent de ge-

schiktheid tot het ambt van predikant

4. een levensloop en curriculum vitae

5. een volledig uitgeschreven recent gehouden

kerkdienst

Zo mogelijk 14 dagen van tevoren ontvangt u 

een uitnodiging van de secretaris van de dele-

gatie met wie u het colloquium zult voeren. In 

die uitnodiging worden plaats en tijdstip van de 

zitting vermeld.

TOELICHTING OP DE BENODIGDE STUKKEN

1. een verklaring over belijdenis en wandel
De verklaring over belijdenis en wandel wordt 

afgegeven door de kerkenraad van de 
gemeente(n) waartoe u als belijdend lid de 
afgelopen twee jaar heeft behoord. U kunt 
hiertoe een verzoek indienen bij de scriba van 
de desbetreffende gemeente. Een model van 
zo’n verklaring is te vinden op 

protestantsekerk.nl/download1047.

2. een kopie van het bewijs dat met goed gevolg 
de opleiding tot predikant is gevolgd

Dit betreft het diploma van de predikantsop-
leiding dan wel een verklaring van het College 
van Bestuur van de predikantsopleiding waar-
in gesteld wordt dat aan de studieopdracht is 
voldaan.

3. een kopie van de verklaring omtrent de 
geschiktheid tot het ambt van predikant

Dit is de verklaring dat de geschiktheidscom-
missie gesprekken met u heeft gevoerd en tot 
het oordeel is gekomen dat u geschikt bent 
voor het predikantschap. Het gaat hier niet om 

de verslaglegging van het laatste gesprek maar 

om de ‘verklaring geschiktheid’, onderte-kend 

door de secretaris van de geschiktheids-

commissie. Deze verklaring kunt u direct na

een positief verloop van het laatste gesprek bij 

de secretaris van de commissie geschiktheid 

aanvragen t.b.v. het colloquiumgesprek.

4. een levensloop en curriculum vitae

De colloquiumdelegatie hecht er zeer aan

dat u een levensloop inlevert. Daarin dient u

aandacht te besteden aan de gang die u heeft

gemaakt door het leven, door de opleiding en

door kerk en geloof. De colloquiumdelegatie

vindt motieven en ontwikkelingen op de weg

naar het predikantschap daarbij belangrijk.

Daarnaast wordt u verzocht een curriculum vi-

tae (CV) in te sturen zoals u die zou gebruiken

bij een sollicitatie.

5. een volledig uitgeschreven recent gehouden

kerkdienst

De colloquiumdelegatie verwacht dat u een

volledig uitgeschreven reguliere kerkdienst

instuurt. Deze dienst is recent gehouden, bij

voorkeur niet langer dan drie maanden ge-

leden. In het verslag van de dienst leest de

colloquiumdelegatie graag de datum waarop

de dienst gehouden is, in welke gemeente,

alsmede een korte schets van die gemeente.

Verder dient u de gehele liturgie, preek en

gebeden op te nemen. We gaan ervan uit dat

u de tekst van de daadwerkelijk uitgesproken

preek en gebeden instuurt.

TOT SLOT

Hierna volgen nog de kerkordelijke bepalingen, 

waarop het voorgaande is gebaseerd.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten voor een 

goed gesprek!

https://protestantsekerk.nl/download1047/Model%20verklaring%20belijdenis%20en%20wandel.doc
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V. TOELATING TOT HET AMBT VAN PREDIKANT 

Artikel 16. Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant 

1. De toelating tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland wordt - na een col-

loquium - verleend door het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant. 

2. De leden van het generale college worden benoemd door de kleine synode uit de ambtsdragers 

van de kerk en wel zo dat er een nagenoeg gelijk aantal predikanten, ouderlingen en diakenen 

wordt benoemd. 

 De kleine synode stelt, voordat tot benoeming wordt overgegaan, de classicale vergaderingen en 

de evangelisch-lutherse synode in de gelegenheid aanbevelingen in te dienen voor de benoeming 

van leden van dit generale college. 

3. Het generale college vormt uit zijn midden een aantal delegaties voor het houden van colloquia. 

4. Voor het colloquium van hen, die verlangen predikant te worden bij een Waalse gemeente, wijst 

de Commission Wallonne voor elk geval afzonderlijk drie gedelegeerden voor de toelating tot het 

ambt van predikant aan, die tezamen met de voorzitter en secretaris dan wel twee andere daar-

voor aangewezen leden van het generale college, het colloquium houden. 

 De gedelegeerden van de Commission Wallonne kunnen desgewenst een colloquium bijwonen 

van een van de delegaties als bedoeld in lid 3. 

Artikel 17. De aanvraag van en de vereisten voor de toelating tot een colloquium 

1. De aanvraag van een colloquium moet worden ingediend bij de secretaris van het generale col-

lege voor de toelating tot het ambt van predikant. 

2. Bij de aanvraag moeten worden overgelegd: 

a. een verklaring over belijdenis en wandel, afgegeven door de kerkenraad van de gemeente(n) tot 

welke de betrokkene als belijdend lid de afgelopen twee jaar heeft behoord, waarbij de kleine 

synode in bijzondere omstandigheden voor elk geval afzonderlijk de termijn van twee jaar kan 

verkorten, 

b. een bewijs dat met goed gevolg de opleiding tot predikant respectievelijk tot predikant-geeste-

lijk verzorger is gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit, dan wel een verklaring 

van het college van bestuur dat voldaan is aan de vereisten voor het afleggen van het collo-

quium, 

c. een verklaring omtrent de geschiktheid tot het ambt van predikant, afgegeven door de geschikt-

heidscommissie, 

BIJLAGE

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland, Ordinantie 13-V-16, 17, 
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d. een levensbeschrijving van betrokkene waarin deze met name roeping en beweegredenen om 

predikant in de Protestantse Kerk in Nederland te willen worden, verwoordt, alsmede 

e. een preek over een door de aanvrager gekozen Schriftgedeelte, vergezeld van een orde van de 

dienst met de daarbij gekozen Schriftlezing(en) en liederen. 

3. Indien de bescheiden als bedoeld in lid 2 sub b en c ouder zijn dan vier jaar kan het generale col-

lege nadere eisen stellen voor de toelating tot het colloquium. 

Artikel 18. Het colloquium 

1. Het colloquium is een gesprek over de opdracht van het ambt, de roeping en kerkelijke toewijding 

van betrokkene, de roeping van kerk en gemeente en het delen in het belijden van de kerk. 

 Het wordt gehouden aan de hand van de ingezonden levensbeschrijving en preek, artikel I van de 

kerkorde en de inhoud van de belofte als beschreven in lid 7. 

2. Het colloquium wordt gehouden op een door het generale college voor de toelating tot het ambt 

vast te stellen datum, die in de regel ligt binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag. 

3. Is de delegatie van oordeel dat betrokkene kan worden toegelaten, dan wordt betrokkene voor vier 

jaar bevoegd verklaard als proponent te staan naar het ambt van predikant. Aan de betrokkene 

wordt een testimonium uitgereikt, waarop wordt aangetekend dat deze beroepbaar is tot predi-

kant, respectievelijk tot predikant-geestelijk verzorger. 

4. Indien betrokkene bij een andere kerk in of buiten Nederland als predikant of geestelijke dienst 

heeft gedaan en de weg naar het colloquium is geopend door toepassing van artikel 12-1, dan is 

het generale college voor de toelating tot het ambt bevoegd betrokkene aan de kerk te verbinden 

als beroepbaar predikant, met de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten, en 

wel voor een periode van vier jaar. Deze periode kan telkens met vier jaar door de kleine synode 

worden verlengd. 

5. Als er bij de delegatie twijfel rijst of betrokkene kan worden toegelaten, treedt zij in contact met de 

commissie die de verklaring omtrent de geschiktheid als bedoeld in artikel 17-2 sub c heeft afge-

geven, waarna het colloquium zo spoedig mogelijk wordt voortgezet. 

6. Is de delegatie daarna van oordeel dat tegen de toelating van betrokkene onoverkomelijke be-

zwaren bestaan, dan deelt zij dit deze onder opgave van de redenen schriftelijk mee. Wanneer 

betrokkene binnen drie maanden na deze mededeling daartoe bij het moderamen van de generale 

synode een verzoek indient, wordt het colloquium voortgezet door dit moderamen, waarna het 

over de toelating beslist. 

7. Het testimonium wordt uitgereikt nadat betrokkene de volgende belofte heeft afgelegd en  

ondertekend: 

• Aanvaardt u de roeping tot de openbare prediking van het Evangelie, de bediening van de sa-

cramenten en de herderlijke zorg, en bent u bereid in al het ambtelijk werk te getuigen van het 

heil in Jezus Christus? 



7

• Belooft u daarbij te blijven in de weg van het belijden van de kerk in gemeenschap met de belij-

denis van het voorgeslacht, 

 (waaraan, als betrokkene daarom verzoekt, wordt toegevoegd: 

 - daarbij in het bijzonder verbonden met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie, of: 

 - daarbij in het bijzonder verbonden met de belijdenisgeschriften van de lutherse traditie)? 

• Belooft u zich te houden aan de regels, gesteld in de orde van de kerk? 

8. De bevoegdheid om als proponent te staan naar het ambt van predikant respectievelijk van predi-

kant-geestelijk verzorger kan telkens voor een periode van vier jaar door de kleine synode  

- al dan niet onder voorwaarden - worden verlengd. 

9. Proponenten zijn bevoegd om met inachtneming van het in of krachtens ordinantie 5-5-2 bepaalde 

een kerkdienst te leiden en om hulpdiensten te verrichten in een gemeente. 



Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Joseph Haydnlaan 2a

Postbus 8504

3503 RM Utrecht

Telefoon: (030) 880 18 80

E-mail: info@protestantsekerk.nl




