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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

aanneming protestants ritueel van kerkelijke volwassenwording; toelating tot het volkomen lidmaat

schap, na een soort examen door de kerkenraad en openbare 'bevestiging' in een zondagse kerkdienst 

(vgl. 'belijdenis doen', 'catechisatie'). 

academiegeld overheidstoelage voor studerende predikantskinderen, vooral de theologanten onder hen 

(vgl. 'school- en kindergeld'). 

academieprediker rol die de hoogleraren in de theologie tot de Wet op het Hooger Onderwijs van 1876 perio

diek hadden te vervullen, het preken voor studenten en andere belangstellenden. 

acta = handelingen notulen van een kerkvergadering. 

adres verzoek- of bezwaarschrift aan kerkelijke of wereldlijke gezagsdragers, met name de hervormde sy

node en de kroon. 

ADS = Algemeene Doopsgezinde Sociëteit (i8n) centraal gezag in de (overigens decentraal georganiseerde) 

Doopsgezinde Broederschap. 

Afscheiding (1834) schisma in de hervormde kerk, onder leiding van Hendrik de Cock (1801-1842) en enke

le andere orthodoxe predikanten (vgl. 'Doleantie', 'gereformeerd'). 

afkondigingen mededelingen aan het begin of eind van de kerkdienst (vgl. 'kerkenspraak', 'voorlezer'). 

afsnijding royement als lidmaat van een protestantse kerk; het uiterste middel van kerkelijke tucht (vgl. 

'excommunicatie', 'ontzetting'). 

agreatie goedkeuring door overheid of particulier heerschap van de predikantsbenoeming (vgl. 'collatie', 

'electie', 'medestemming', 'patronaatsrecht'). 

alterum tantum verhoging van het rijkspredikantstraktement met een even groot bedrag als dar wat de 

plaatselijke kerkvoogdij toelegt op het kerkelijk traktement. 

ambtsdragers (in de hervormde kerk) predikanten, ouderlingen en diakenen. 

analytische preekmethode zeventiende en achttiende-eeuwse, typisch 'gereformeerde' (calvijnse) manier 

van preken, waarbij de betekenis van de tekst wordt achterhaald door de betekenis van iedere term te 

ontcijferen; werd omstreeks 1800 verdrongen door de 'synthetische', 'Engelse' methode. 

Anglicaanse Kerk = Church of England, Engelse staatskerk; protestants in ketkleer, katholiek in kerkvorm 

(episcopaals) en liturgie. 

apocrief =deuterocanoniek benaming van religieuze geschriften (o.a. Judith, Tobith.Makkabeeèn, Jezus 

Sirach) die ontstonden na het vaststellen van de canon; in katholieke bijbeluitgaven meestal wel, in pro

testantse daarentegen meestal niet opgenomen. 

apologetische school groep theologen rond de Utrechtse hoogleraren J. I. Doedes (1817-1897) en J. J. van Oos-

terzee (1817-1882), die de christelijke geloofwaarheden op historische gronden poogden te verdedigen 

tegen modernisme en ongeloof. 

Apostolische Geloofsbelijdenis gezaghebbende opsomming van de christelijke geloofswaarheden in twaalf ar

tikelen ('Ik geloof in God de Vader'); onrstaan in de tweede helft van de tweede eeuw. 

approbatie kerkelijke goedkeuring (meestal door de classis), in het bijzonder van een beroep of (ten tijde 

van de Republiek) van godsdienstige of theologische geschriften (visitatio librorum). 

AR = Algemeen Reglement (voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden), de kerkorde van de negen-
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tiende-eeuwse hervormde kerk; haar in 1816 van regeringswege opgelegd (bij KB van 7 januari), rond het 

midden van de eeuw ingrijpend herzien (AR 1852) en in 1951 vervangen door een geheel nieuwe kerkor

de, 

arminianen geestverwanten van de Leidse hoogleraar Jacobus Arminius (1560-1609), de aartsvader van de 

— door de Synode van Dordrecht veroordeelde — remonstranten, 

de Twaalf Artikelen (des geloofs) zie 'Apostolische Geloofsbelijdenis'. 

ASC = Algemeene Synodale Commissie, 'dagelijks bestuur' van de Algemeene Synode, ingesteld in 1827, bestaande 

ui t de president en secretaris van de synode (later ook de vice-president en een der hoogleraren) plus en

kele predikanten en (oud)ouderlingen die geen lid van de synode hoefden te zijn. 

assessor vice-voorzi tter van een kerkelijk bestuut (vgl. preses, scriba), 

attestatie kerkelijk getuigschrift, in het bijzonder van lidmaatschap, af te geven bij de overgang van de ene 

naar de andere gemeente. 

Augsburgse Confessie hét belijdenisgeschrift van de lutherse kerken, als verweerschrift gelezen op de Rijks

dag van Augsburg in 1530. 

Avondmaal protestants gemeenschapsritueel rond het delen van brood en wijn door de lidmaten; te verge

lijken met de rooms-katholieke eucharistie; werd gewoonlijk op vier zondagochtenden per jaar ge

vierd, zittend aan lange, gedekte tafels, 

ban kerkelijke tuchtmaatregel, in het bijzonder ontzegging van het Avondmaal (censuur, 'kleine ban') en 

ontzetting van het lidmaatschap (afsnijding, excommunicatie, 'grote ban'), 

baptisten congregationalistische stroming in het protestantisme, ontstaan in zeventiende-eeuws Enge

land, die alleen de volwassenendoop door onderdompeling erkent (vgl. 'doopsgezinden'), 

bejaardendoop het dopen van volwassenen (in plaats van pasgeborenen), nadat dezen belijdenis van hun 

geloof hebben afgelegd, 

bededag dag van algemene boete, vasten en gebed in tijden van nood; tot 1795 (krachtens art. 66 DKO) uit

geschreven door de overheid; daarna, vaak op haar verzoek, door de kerk zelve (vgl. 'dankdag'). 

kerkelijke bedienden kosters, organisten, godsdienstonderwijzers, stoelenzetsters en dergelijke betaalde 

hulpkrachten, 

bediening al dan niet ambtelijk kerkenwerk. 

beheer bewindvoering over de kerkgebouwen en verdere kerkelijke bezittingen door de plaatselijke kerk

voogdij; waar supervisie door het Algemeen College van Toezicht (1866) ontbreekt, spreekt men van 'eigen' 

of'vrij beheer'. 

belijdenis doen zie aanneming. 

belijdenis(geschrift) gezaghebbende opsomming van de voornaamste geloofswaarheden; in de hervormde 

alias gereformeerde kerk vooral de formulieren van enigheid, 

belijdenispredikatie leerrede, kort voor de viering van het Avondmaal, over de hoofdzaken van het christe

lijk geloof. 

beroep(ing) officieel verzoek van of namens een gemeente aan een predikant of proponent om haar herder 

en leraar te worden, 

bevestiging rituele bezegeling van de overgang tot een nieuwe burgerlijke of kerkelijke staat (als lidmaat 

of ambtsdrager); de eerste bevestiging van een proponent tot predikanr wordt kracht bijgezet met 

handoplegging door ambtsgenoten, 

bcvestigingspreek leerrede tet gelegenheid van de 'installatie' van een predikant, gehouden door de colle

ga die de plechtigheid leidt (vgl. 'intredepreek'), 

biddag zie bededag. 

bijbelse geschiedenis leervak voor schoolkinderen, catechisanten en theologanten over de zakelijke in

houd van de diverse bijbelboeken, 

bijbelse theologie theologisch studievak dat een inventarisatie bied t van de diverse religieuze denkbeelden 

die voorkomen in bijbelse geschriften, 

bijkerken Hoogduitse, Schotse, Hersteld Evangelisch-Lutherse en dergelijke gemeenten die fungeerden 

als wijkplaats voor (orthodoxe) minderheden in de hervormde kerk. 

bondszegelen rraditionele aanduiding van de twee protestantse sacramenten, doop en Avondmaal. 

canon = maatstaf verzameling van bijbelboeken die tot de Heilige Schrift worden gerekend; vastgesteld 
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door de rabbijnenvergadering van Jamnia (aan het eind van de eerste eeuw) en — wat het Nieuwe Tes

tament betreft — door de concilies van Hippo Regius (393) en Carthago (397). 

canoncs kerkelijke wetten of dogma's, bijvoorbeeld de Dordtse Leerregels. 

catechisatie kerkelijk godsdienstonderwijs, ter voorbereiding van onvolwassenen op hun aanneming (be-

lijieniscatechsiatic) maar ook aan gevorderden (lidmatencatechisatie; publieke catechisatie) of aan jonge stel

len, ter voorbereiding op huwelijk of doop. 

publieke catechisatie kerkdienst, meestal 's zondagmiddags, waarin de predikant vragenderwijs de ge

loofsleer doornam met zijn gemeenteleden; niet te verwarren met de gewone ('private') catechisaties of 

met de catechismuspreek; raakte in de negentiende eeuw in onbruik. 

catechiseermeesters en -matressen godsdienstonderwijzers en -essen die met toestemming van de kerken-

raad, veelal tegen betaling jongeren klaarstoomden voor hun'aanneming'. 

Heidelbergse Catechismus didaktische, gezaghebbende samenvatting van de 'gereformeerde' geloofsleer, in 

1563 opgesteld in opdracht van keurvorst Frederik m van de Pfalz; opgebouwd uit vragen ('Welke is uw 

enige troost, beide in het leven en sterven?') en antwoorden; de Nederlandse, hervormde kerk aan

vaardde de vertaling (1566) als een van haar 'formulieren van enigheid'. 

catechismuspreek leerrede, meestal in de middagdienst, over een afdeling ('zondag1) van de Heidelbergse 

Catechismus. 

censuur kerkelijke tuchtmaatregel, in het bijzonder 'ontzegging van het Avondmaal' (vgl. visitatio libro-

rum). 

censura morum = levenstucht opzicht over het gedrag, in het bijzonder van predikanten (vgl. 'leerruchr'). 

christelijk-gereformeerd benaming van 1. afgescheiden gemeenten die zich vanaf de jaren 1840 door de 

overheid lieten erkennen (zulks in tegenstelling tot de 'kruisgemeenten') en 2. van dito gemeenten die 

zich in 1892 niet met de 'dolerenden' verenigden. 

Christelijke Vrienden (1845-1849) door Heldring en Groen geleide, landelijke vereniging van predikanten en 

gemeenteleden in de geest van het Réveil; uitgever van De Vereeniging Christelijke Stemmen (1847-1875). 

classis (meervoud classes, dassen) regionaal kerkverband, vergaderingvan predikanten en ouderlingen 

uit naburige gemeenten; fungeerde ten tijde van de Republiek als centrum van kerkregering; werd in 

1816 vervangen door classicale vergaderingen, waarin niet meer dan een ouderling zitting had, en dieal

leen kandidaten aan mochten wijzen voor de (selecte) classicale en provinciale kerkbesturen. 

coccejanen geestverwanten van de Leidse hoogleraar Johannes Coccejus (1603-1669); verschilden met de 

(puriteinse) voetianen van mening over o.a. de zondagsheiliging; waren in tegenstelling tot dezen over

wegend 'staatsgezind'. 

cocksianen scheldwoord voor afgescheidenen, naar hun voorman Hendrik de Cock (1801-1842). 

coetus = samenkomst kerkvergadering, met name van afgevaardigden der provinciale synoden, zoals die 

tussen 1641 en 1794 om de driejaar in Den Haag werd gehouden. 

collator instantie of persoon die het recht bezit om een predikant aan te wijzen (collatie- oftewel patro-

naatsrecht), al dan niet op voordracht van de kerkenraad ('electie'; vgl. 'agreatie', 'collegium qualifica-

rum', 'eigenerfden', 'floreenstelsel', 'medestemming'). 

collectant gemeentelid, soms diaken, belast met de 'inzameling der gaven' tijdens de kerkdienst. 

collegium qualificatum college van kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers (vooral in Zeeland), belast met de 

predikantsbenoeming. 

commissarissen-politiek vertegenwoordigers van de wereldlijke overheid die ten tijde van de Republiek 

toezicht hielden op de synode. 

concilie hoge kerkvergadering (synode), vooral in de vroege kerkgeschiedenis. 

concordaat overeenkomst van een staat met het Vaticaan. 

concordantie register op de bijbel, bijvoorbeeld van Abraham Trommius (1683). 

Confessioneele Vereeniging (1864) landelijk verband van orthodoxe ambtsdragers en gemeenteleden, opge

richt voor het bestrijden van de moderne richting in de hervormde kerk en het handhaven van de for

mulieren van enigheid, 

congregationalisme stroming in het(Anglo-Saksische) protestantisme die uitgaat van de volstrekre onaf

hankelijkheid en vrijheid van plaatselijke gemeenten, 

consideratie commentaar van lagere kerkbesturen op (voorlopig aanvaarde) voorstellen van de hervormde 

synode. 
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consistorie vergadering van predikanten) en ouderlingen, alias 'smalle kerkenraad'. 

consistoriegebed bede, voorafgaand aan de eredienst, om Gods zegen over voorganger en gemeente; wordt 

'achter de schermen' uitgesproken, gewoonlijk door de 'ouderling van dienst/, 

consulent predikant die de dienst waarneemt voor een zieke, overleden of vertrokken ambtsbroeder in zijn 

ring. 

Convent van Wezel (1568) 'gereformeerde' synode avanr la lettre; eerste nationale vergadering van de Neder

landse, hervormde kerk (vgl. Synode van Em[b]den). 

conventikel besloten gezelschap, religieuze samenkomst van (orthodoxe) gemeenteleden, fungeerde vaak 

als alternatief voor de gewone kerkdiensten. 

credo = 'ik geloof' belijdenis, met name de Apostolische Geloofsbelijdenis, 

dankdag voot het gewas protestants oogstfeest, in sommige streken van Nederland gevierd, meestal op de 

eerste woensdag in november (vgl. biddag). 

dankzeggingspredikatie zie 'nabetrachting*; vgl. 'voorbereiding*, 

decaloog de Tien Geboden (Exodus 20:2-17; Deuteronomium 5:6-21). 

Departement zie Eeredienst. 

deputaten gecommitteerden van een'gereformeerde'kerkvergadering, 

diacones [diakonein = dienen] vrouwelijk gemeentelid, aangesloten bij een protestantse lekenorde' die 

zich inzet voor 'inwendige zending*; in Nederland vooral in de vorm van (wijkjverpleging. 

diaken ambtsdrager, belast met de kerkelijke armenzorg(diakonie). 

dienaar des Woords (zie 11 Corinthiërs 6:4) predikant (vgl. Tierder en leraar*, 'ds', VDM). 

dissenters = andersdenkenden protestantse groeperingen buiten de (Engelse) staatskerk (vgl. 'doopsgezin

den', 'luthersen', 'remonstranten'). 

DKO = DordtseKerkorde ketkrechtelijke bepalingen, vastgesteld door de Synode van Dordrecht (1619). 

dogma = kerkelijk vastgesteld leerstuk. 

dogmatiek = leerstellige godgeleerdheid' theologische reflectie op de leer der kerk. 

Doleantie (1886 en volgende jaren) schisma in de hervormde kerk tussen de synodale en de gereformeerde 

factie, onder leiding van Abraham Kuyper (1837-1920; vgl. 'gereformeerd'), 

domineesbank zitplaatsen in de kerk, gereserveerd voor de huisgenoten en ambtsbroeders van de voor

ganger, 

domineesbriefje gedrukte opgave van alle protestantse kerkdiensten in een bepaalde stad, in een bepaalde 

week. 

dominocratie spotnaam voor de hegemonie van predikanten in de (hervormde) kerk. 

doop rituele opneming van pasgeborenen of bekeerlingen in de (kerkelijke) gemeente, bekrachtigd met 

besprenkeling (of onderdompeling) en naamgeving (vgl.'bejaardendoop'). 

doopformule plechtige spreuk bij het bedienen van de doop, gewoonlijk 'Ik doop u in de naam van de Va

der, de Zoon, en de Heilige Geest/ (naar Mattheüs 28:19). 

doop-, trouw- en lidmaatboeken kerkelijke persoonsregisters, meestal bijgehouden door de predikant of 

koster(vgl. 'attestatie'), 

doopleden zij die krachtens hun doop to t de hervormde kerk worden gerekend (vgl. 'geboorteleden'; 'lid

maten'), 

dooptuin ruimte rond de preekstoel, veelal afgescheiden door een houten omheining ('doophek'), waar de 

doop wordt bediend en waar kerkenraadsleden of vooraanstaande gemeenteleden zitting plachten te 

hebben, 

doopvragen drietal plechtige vragen, ontleend aan het desbetreffende 'formulier*, die voor de bediening 

van de doop beantwoord moeten worden door de ouders (of hun vervangers), 

dopersen = doopsgezinden (mennonieten) stroming in het reformatorisch protestantisme, ontsprongen 

in de zestiende eeuw, die zich o.a. van de 'gereformeerde' (calvijnse) en lutherse traditie onderscheidt 

door haar afwijzing van de kinderdoop, van de eed en van geweld (niet te verwarren met 'baptisten'). 

Dordtse Leerregels verzameling stellingen waarin de meerderheid van de Synode van Dordrecht (1618/19) de 

opvattingen van de 'arminiaanse', 'remonstrantse' partij veroordeelde; geldt sindsdien — althans vol

gens sommigen — als een van de 'formulieren van enigheid', 

ds =domin(e)e aanspreektitel van deftige burgers (letterlijk 'mijnheer*), die in de loop van de zeventien

de eeuw voorbehouden raakte aan predikanten. 
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duplex ordo benami ng van de tweeledige structuur van de hervormde predikantsopleiding sinds 1876, waar

bij 's taatshoogleraren'en'kerkelijk hoogleraren'el keen eigen deel van het onderwijs verzorgen, 

ecclesiologie = leer van de kerk, onderdeel van de dogmatiek, 

eenmansgemeente kerkelijke gemeenre met slechts een (hervormde) predikantsplaats ('dorpsgemeente', 

'plattelandsgemeente'). 

Departement alias Ministerie van Eereiienst ministerie van kerkelijke zaken, opgericht in de Franse tijd, opge

heven in 1866; was o.a. belast het uitbetalen van de rijkstrakrementen. 

eigenerfden (groot)grondbezitters in Groningen en Drenthe die aan hun eigendom het recht ontleenden 

tot het benoemen van predikanten (alsook schoolmeesters, kosters, e.d.; vgl. collator, floreenstelsel). 

electie zie collator. 

Synode van Em(b)den een van de vroegste vergaderingen (1571) van de hervormde kerk van Nederland (vgl. 

Convent van Wezel), 

episcopaals benaming van een kerk(vorm), waarin bisschoppen (Grieks episkopoi = opzieners) de dienst 

uitmaken, 

epistels = brieven, toegeschreven aan Paulus en andere apostelen; vormen samen met de vier canonieke 

evangeliën, de Handelingen der Apostelen en de Openbaring van Johannes het Nieuwe Testament, 

eredienst openbare godsdienstoefening (vgl. 'liturgie'; zie ook 'Departement c.q. Ministerie van Eere-

diensf). 

Ernsten Vrede een uit de Christelijke Vrienden voortgekomen 'broederkring' van predikanten (1852) en tijd

schrift (1853); bakermat van de ethische theologie, 

ethische theologie stroming in het Nederlands protestantisme van de late negentiende en vroege twintig

ste eeuw, die zich afzette tegen het intellectualisme van zowel orthodoxen als modernen maar die — 

anders dan het Réveil — zich tevens sterk maakte voor academische theologiebeoefening. 

eucharistie = dankzegging 'sacrament van het altaar', ritueel rond brood (hostie) en wijn in de Rooms-Ka-

tholieke kerk, te vergelijken met het protestantse Avondmaal, 

evangelisatie aanduiding van 1. werkzaamheden ter verbreiding van het christelijk geloof in eigen land (in 

plaats van overzee; vgl. 'inwendige zending'); 2. alternatieve kerkvoorziening (vaak onder leiding van 

een evangelist) meestal voor orthodoxen in overwegend vrijzinnige hervormde gemeenten, 

evangelisch = 'in de geest van het Evangelie' 1. synoniem van 'protestants'; 2. benaming van de Groninger 

richting, vootal in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

evangelist 1. auteur van een der evangeliën (Markus e.a.), 2. voorganger in een bijeenkomsr tet verbreiding 

van het christendom; niet-academisch gevormd prediker, 

excommunicatie =kerkban uiterste middel van kerkelijke tucht, de ui tsluiring van de sacramenten of uit 

de (katholieke) ketkgemeenschap (vgl. 'afsnijding', 'ban'), 

exegese theologisch studievak, gewijd aan het uitleggen van bijbelteksten (vanuit de grondtekst), 

feest- en lijdensstoffen pericopen die van oudsher behandeld worden op de christelijke hoogtijdagen c.q. 

in de lijdenstijd. 

floreenplichtigen grondbezirters in Friesland die aan het betalen van een zeker bedrag aan grondbelasting 

het techt ontleenden om predikanten, schoolmeesters e.d. te verkiezen, 

formulier door de kerk vastgesteld geheel van onderwijzingen, vermaningen, vragen en gebeden, voor te 

lezen bij het bedienen van doop en Avondmaal, het inzegenen van huwelijken, het bevestigen van pre

dikanten of andere ambtsdragers, 

formulieren van enigheid belijdenisgeschriften die de leer van de gereformeerde oftewel hervormde her

vormde kerk zouden uitdrukken (zie 'Heidelbergse Catechismus', 'Nederlandse Geloofsbelijdenis' en 

'Dordtse leerregels'), 

geboorteleden zij die op grond van het lidmaatschap van hun ouders gerekend worden tot de (hervormde) 

kerk (vgl. 'dooplid', 'lidmaarO. 

geestelijk verzorger predikant, pastoor, kapelaan of rabbijn, werkzaam in een ziekenhuis of soortgelijke 

inrichting, 

gereformeerd benaming van 1. protestanten in de calvijnse traditie, zowel buiten als binnen Nederland; 2. 

'de grote kerk' ten tijde van de Republiek, 3. orthodoxe groeperingen binnen de Nederlandse Her

vormde Kerk (bij voorbeeld rond de Ger efo rmeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Ne-
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derlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk (1906), 4. dito groeperingen die in de loop van de negentiende 

eeuw braken met de hervormde kerk, met name zij zich vervolgens verenigden in de Gereformeerde Ker

ken in Nederland (1892; bijgenaamd 'gereformeerd synodaal'; vgl. Afscheiding, Doleantie). 

Evangelische Gezangen verzameling van vertaalde en oorspronkelijk-Nederlandse, christelijke liederen, als 

aanvulling op de (oudtestamentische) psalmen; werd op nieuwjaarsdag 1807 ingevoerd door alle pro

vinciale synodes van de hervormde kerk (vgl. 'Vervolgbundel'), 

godsdienstonderwijs = religieuze instructie door een leerkracht, een predikant of een semi-kerkelijke be-

roepskracht(bijvooorbeeld een 'catechiseermeester'), 

gomaristen geestverwanten van de Leidse hoogleraar Francisais Gomarus (1563-1641); tegenstanders van 

de'arminianen' of'remonstranten', 

gratiejaar jaar na het overlijden van een predikant, gedurende hetwelk zijn weduwe het genot van trakte

ment en pastorie behoudt. 

Groninger Godgeleerden = theologische school, opgekomen in de jaren 1830, onder leiding van P. Hofstede 

de Groot(i8o2-i886) en diens faculteitsgenoten; zij vatten de mensheidsgeschiedenis op als 'de openba

ring en de opleiding door God in Jezus Christus ons gegeven om ons Gode steeds gelijkvormiger te ma-

ken'(vgl. 'evangelisch'), 

handopening toezegging van de lokale of centrale overheid dat zij bereid is om ook de volgende (nog te be

noemen) predikant te bezoldigen; fase in de predikanrsberoeping. 

Abraham Hellenbroek, auteur van Voorbeeld da Goddelyke Waarheden voor Eenvoudigen (1706), een klassiek 

'vraagboekje'. 

herderlijke zorg aanduiding van werkzaamheden die de predikant in aanraking brengen met (volwassen) 

gemeenteleden, in het bijzonder gesprekken (al dan niet onder vier ogen) over de geloofsbeleving, 

herenbank kerkbank, vaak pal tegenover de preekstoel, gereserveerd voor vooraanstaande (adellijke) ge

meenteleden, 

hermeneutiek beginselen van'ui tlegkunde'(exegese). 

hersteld evangelisch-Iutherse kerk orthodoxe afsplitsing(1791) van de Evangelisch-Lutherse Kerk. 

hervormd = sinds het eind van de achttiende eeuw gebruikelijke aanduiding van 'de grote kerk'(in dit boek 

gemakshalve ook vaak gebruikt voor de kerk ten tijde van de Republiek), 

homiletiek predikkunde, onderdeel van de praktische theologie. 

kerkelijk hoogleraar door de hervormde synode aangestelde, maar door het rijk bezoldigde docent in theo

logische studievakken die nauw verband houden met de leer of de ambtspraktijk van de hervormde 

kerk. 

hoorders het gehoor van een predikant, in het bijzonder de afgevaardigden van een andere gemeenre die 

zijn homiletische gaven komen keuren, 

huisbezoek 'herderlijk'bezoek aan huis van gemeenteleden door hun predikant (al dan niet vergezeld van 

een ouderling), van oudsher vooral ter aankondiging van het Avondmaal, 

hulpprediker kandidaat of emeritus, werkzaam naast of in plaats van een echt predikant en met beperkte 

bevoegdheden, vooral wat hetbedienen van de sacramenten betreft. 

Indische Commissie = 'Commissie voor de zaken der Indische Protestantse Kerken', gelieerd aan de Depar

tementen van Eeredienst en der Koloniën alsook aan de hervormde en lutherse synode, 

inleiding onderdeel van de theologische studie, dat handelt over de totstandkoming en de authenticiteit 

van nieuw-testamentische geschriften (vgl. 'kritiek'), 

intredepreek eerste leerrede van een predikant in zijn nieuwe (al dan niet zijn eerste) gemeente (vgl. beves-

tigingspreek). 

irenisch = vredelievend benaming van hen die zich afzijdig wensten te houden van de 'richtingenstrijd', 

kerkelijk jaar tijdsindeling naar de hoogtijdagen van het christendom, vanaf Advent (vier weken voor 

kerst). 

jus in sacra het recht van de overheid om zich te mengen in geloofszaken. 

jus circa sacra het recht van de overheid om zich te bemoeien met de uiterlijke voorwaarden van het kerkelijk 

leven. 

jus patronatus patronaatsrecht. 

kandidaat tot de Heilige Dienst theologiestudent die geslaagd is voor het proponentsexamen en in af-
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wachting vam een beroep mag preken, 

kansel spreekgestoelte in een kerk. 

kapelaan (rooms-) katholiek priester, werkzaam als 'onderpastoor' (vgl. 'hulpprediker', 'vicaris'), 

kapittelpreek leerrrede over een heel bijbelhoofdstuk (in plaats van een enkel vers). 

kerkenraad bestuur van een kerkgemeente, bestaande uit de predikant(en) en de overige ambtsdtagers, in 

ieder geval de ouderlingen; in grotere gemeenten onderscheidde men 'brede kerkenraad' (met de dia

kenen) en 'smalle' (zie 'consistorie'), 

kerkenspraak mededelingen, vaak van profane aard, aan het begin of eind van de kerkdienst; waren tot hal

verwege de negentiende eeuw in zwang, vooral in Drentse en Groningse gemeenten, 

kerkhof veld rondom een kerk, vaak gebruikt als begraafplaats, 

ketkmeestcr = kerkvoogd. 

kerkorde geheel van regels en voorschriften voor het intern kerkelijk leven, vooral het ketkbestuur. 

kerkrecht theorie van de kerkelijke rechtsorde, 

kerkvoogdij instantie, belast met het beheer van de goederen en middelen van een hervormde gemeente; 

was tot halverwege de twintigste eeuw onafhankelijk van de kerkenraad. 

kiescollege instelling sinds 1867 bekend in hervormde gemeenten die de beroeping van predikanten en de 

benoeming van ouderlingen en diakenen niet over wensen te laten aan de kerkenraad. 

kindergeld 'kinderbijslag' voor predikanten, uitgekeerd door de overheid (ten tijde van de Republiek al

leen in Holland en Zeeland; vgl. 'school- en academiegeld'). 

Kort Begrip der Christelijke Religie bij de Heidelbergse Catechismus aansluitende samenvatting van de ge

loofsleer, opgesteld door Hermannus Faukelius (1608/1611). 

koster (Latijn custos-bev/ïker) kerkelijke conciërge. 

krank(en)bezoeker min of meer theologisch geschoolde, ketkelijke hulpkracht, belast met de geestelijke 

zorg voor zieken en stervenden (vgl. ziekentrooster), 

kritiek bijbelwetenschappelijk onderzoek, gericht op 1. het reconstrueren, aan de hand van uiteenlopende 

handschriften, van de oorspronkelijke versie van een (bijbels) geschrift (=tekstktitiek); 2. het bepalen, 

aan de hand van andere bronnen en vondsten, van de authenticiteit van bijbelse geschriften of van de 

historiciteit van de daarin beschreven verhalen (»historische kritiek), 

kruisgemeenten afgescheiden gemeenten die, ten tijde van koning Willem n, geen afstand wilden doen 

van de naam 'gereformeerd' (om zo in aanmerking te komen voor overheidserkenning); in 1840 ver

enigden zij zich tot Gereformeeerde gemeenten onder het kruis; in 1869 herenigden zij zich met de andere af

gescheidenen tot de Christelijke Gereformeerde Kerk (die zich in 1892 grotendeels met de Dolerenden zou 

verenigen), 

landstraktement =rijkstraktement. 

lectio continua systeem van bijbellezen waarbij in de loop van de tijd een heel bijbelboek wordt dootgenomen. 

leek = 'man uit het volk' gewoon gemeentelid of parochiaan, zonder speciaal kerkelijk ambt (vgl. geestelij

ke), 

leraar = 'herder en leraaar1 (Efezié'rs 4:11), predikant, 

leerrede = preek. 

leerstellige godgeleetdheid = dogmatiek, 

leertucht / levenstucht handhaving van de ideologische c.q. morele zuiverheid in de kerk, desnoods door 

disciplinaire maatregelen tegen ambtsdragers (vooral predikanten) en gewone gemeenteleden, 

leesdienst/leeskerk kerkdienst waarin, bij ontstentenis vaneen predikant, een gedrukte preek wordt voor

gelezen, meestal door een van de ouderlingen, 

belijdende leden = lidmaten (hervormde) gemeenteleden die 'aangenomen zijn', oftewel 'belijdenis heb

ben gedaan' (vgl. 'geboorteleden', 'doopleden'). 

lidmatencatechisatie voortgezet kerkelijk godsdienstonderwijs voor volwassenen. 

ligger officiële acte waarin de aan een predikantsplaats verbonden rechten (vooral het traktement) be

schreven staan, 

lijkpredikatie toespraak van een predikant ter herdenking van een overledene, in het sterfhuis of op het 

kerkhof; was volgens de Dordtse Kerkorde (art. 65) verboden, 

litanie vaste reeks aanroepingen en smeekbeden. 
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liturgie eredienst, orde van voorlezingen, gebeden, gezangen en overige rituelen, 

losmaking ontslag, met name van predikanten, 

manslidmaten = mannelijke lidmaten. 

meermansgemeente kerkelijke gemeente met meer dan een (hervormde) predikan tsplaats ('stadsgemeen

te'), 

mennisten alias mennonieten doopsgezinden, zo geheten naar hun aartsvader Menno Simons (1496-1559). 

ministerie vergadering van alle (hervormde) predikanten in een (grote) stadsgemeente (vgl. 'ring'), 

modaliteit kerkelijke 'richting', 'factie' of'stroming'. 

moderamen hoofdbestuur of dagelijks bestuur van een kerkelijke vergadering. 

Moderne Theologie stroming van liberale, overwegend Leidse theologen (met name J.H. Scholten en 

A. Kuenen) die zich vanaf het midden van de negentiende eeuw sterk maakten voor het aanpassen van 

het geloofsleer en godgeleerdheid aan de stand van wijsbegeerte en (natuur)wetenschap. 

mottopreek leerrede waarin de bijbeltekst slechts als vignet dient. 

nabetrachting kerkdienst waarin dankbaar wordt teruggeblikt op het even tevoren gevierde Avondmaal. 

Nadere Reformatie beweging die na de Synode van Dordrecht aandrong op verdere geloofsverdieping, 

natuurlijke theologie wijsgerig pendant van de dogmatiek waarin het draaide om Gods algemene openba

ring in de empirische werkelijkheid (in plaats van in de bijbel). 

NEG = Nederlands Bijbel Genootschap (1814). 

NGB = Nederlandse Geloofsbelijdenis door Guido de Brés (oorspronkelijk in het Frans) opgestelde credo 

(1559/166Z); werd door de hevormde kerk beschouwd als een van haar 'formulieren van enigheid'. 

NHK = Nederlandse Hervormde Kerk (zo geheten sinds 1816). 

NZG = Nederlands Zendeling Genootschap (1797). 

nominatiepreek leerrede door een dienstdoend predikant ter verkrijging van een beroep naar een andere 

gemeente; werd in 1818 verboden, 

notabelen vooraanstaande gemeenteleden, belast met het benoemen van kerkvoogden, 

oefening godsdienstige bijeenkomst, meestal in huiselijke kring, vaak als (orthodox, piëtistisch) alterna

tiefvoor de zondagse kerkdienst, 

oefenaar (orthodoxe) lekenprediker, leider van 'oefeningen'. 

hoofdelijke omslag kerkbelasting in gemeenten waat de kerkvoogdij anders niet rond kan komen; onder

scheiden van vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, 

ontzetting het afzetten van ambtsdtagers of zelfs — als uiterste tuchtmiddel — royeren van lidmaten (vgl. 

afsnijding, excommunicatie), 

opzicht de taak van predikanten en ouderlingen om de gemeente te besturen, desnoods door toepassing 

van leer- of levenstucht. 

OrganiekBesluit =KBzviiii8i5 'Verordeningen omttent het onderwijs', vormde tot 1876 de grondslag voor 

hethoger onderwijs, 

ouderling gemeentelid, niet per se op leeftijd, dat samen met de predikant verantwoordelijkheid draagt 

voor het leiden van de gemeente, 

ouderling van dienst ouderling die in een bepaaalde kerkdienst de kerkenraad vertegenwoordigt (vgl. con

sistoriegebed), 

parochie (katholieke) kerkgemeente, 

parochiestelsel onderverdeling van (grote) stadsgemeenten in wijken, elk met hun eigen kerkenraad en 

predikant; door de hervormde kerk ingevoerd in 1951 (vgl. 'kerspelvorming', 'wijkgemeente'). 

pastor = 'herder* (tegenwoordig) algemene benaming van predikanten, pastoors, e.d. 

pastoor katholiek geestelijke aan het hoofd van een parochie. 

pastotaat = herderlijk werk aanduiding van 1. alle werkzaamheden van predikanten, pastoors of kape

laans; 2. werkzaamheden die hen in aanraking brengen met individuele gelovigen, 

pastorie ambtswoning van een pastoor, kapelaan of predikant. 

pater = 'vader* (rooms-katholiek) kloosterling die, anders dan een frater, priester is. 

patronaatsrecht het recht om de pastoor of predikant van een parochie c.q. gemeente aan te wijzen, al dan 

niet op grond van een voordracht door anderen (vgl. 'collatie', 'electie', 'agreatie'). 

pentateuch de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel (tora), door de traditie toegeschreven aan Mo-

zes. 
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peremptoir tweede deel van het proponents, zoals dat ten tijde van de Republiek werd afgenomen door de 

classis waarin de kandidaat beroepen was (dus door zijn aanstaande collega's), 

pericoop bijbelpassage, door de traditie in verband gebracht met een bepaalde zon- of feestdag, 

piëtisme stroming in het (zeventiende-eeuwse, Duitse) protestantisme die nadruk legt op persoonlijke 

vroomheid en morele zuiverheid; als haar aartsvader geldt Philipp Jacob Spener (1635-1705; vgl. Nade

re Reformatie). 

PKB = provinciaal kerkbestuur bestuurscollege in de hervormde kerk ten tijde van het Algemeen Regle

ment (1816-1951); o.a. belast met het afnemen van het proponentsexamen en het afvaardigen van leden 

naar de synode, 

plaatsengeld huur van een stoel of bank in een kerkgebouw, gedurende een kerkdienst dan wel een heel 

jaar. 

recht van placet regel dat kerkelijke besluiten alleen geldig zijn wanneer de vorst of de overheid er zijn (of 

haar) goedkeuring aan had gehecht. In Nederland afgeschaft in 1848. 

pneumatologie leer van de Heilige Geest, ondetdeel van de dogmatiek, 

poimeniek (Grieks poimèn = herder) leer van de herderlijke zorg (of zielzorg), onderdeel van de praktische 

thologie. 

postille een verzameling preken over een reeks pericopen. 

praktische theologie verzamelingstudievakken die betrekking hebben op het feitelijke kerkenwerk, voor

al van de predikant, 

preadviseurs benaming van de hoogleraren in de theologie (vanaf 1876 alleen kerkelijk hoogleraren) die in 

een gegeven jaar zitting hadden in de synode, 

preekkerk gedeelte van het kerkruim dat gebruikt wordt voor de (protestantse) eredienst, 

presbyter = ouderling, 

presbyteriaal-synodaal stelsel vorm van kerkregering door ouderlingen (inclusief de predikant, als 'lerend 

ouderling"), in vergadering bijeen, 

preparatoir eerste deel van het proponentsexamen, zoals dat ten tijde van de Republiek werd afgenomen 

door de classis. 

proefpredikatie zie 'voorbereidingspredikatie'. 

proponent 'kandidaat tot de Heilige Dienst', (hervormde) theologiestudent die is geslaagd voor het kerke

lijk 'examen ter roelating tot de predikdienst" en zo het recht heeft verworven om te 'proponeren', ofte

wel re dingen naar een beroep, 

proponeren een 'voorstel' oftewel 'propositie' houden. 

proponentsformule c.q. -belofte plechtige verklaring van geslaagden voor het proponentsexamen, dat zij 

trouw zullen zijn aan de kerk en haar leer en zich zullen onthouden van 'simonie' (vgl. 'quia of quate-

nus'). 

Nederlandse Protestantenbond in 1870, door de 'moderne' hoogleraar C.W. Opzoomer opgerichte vereniging 

voor godsdienstonderwijs en eredienst in vrijzinnige geest, 

psalmen Tjoek der lofzangen', onderdeel van de Hebreeuwse bijbel; golden in de kerk van de Republiek als 

vrijwel de enige legitieme kerkliederen; de bekendste psalmberijmingen waren die van Petrus Datheen 

(1566) en de in 1773 van overheidswege ingevoerde (vgl. 'gezangen'). 

quaestor penningmeester van een kerkelijk bestuurscollege (vgl.'assessor','scriba'). 

quia olquatenus de kwestie — vooral aan de orde in de jaren 1820 en 1830 — of een predikant gebonden is 

aan de belijdenisgeschriften omdat of slechts voor zover deze overeenstemmen met het Wootd Gods. 

Remonstrantse Broederschap vrijzinnig-protestants kerkgenootschap, gesticht door'Arminiaanse'predi

kanten, ui t hun ambt ontzet door de Synode van Dordrecht (1619). 

Réveil uit Zwitserland afkomstige, internationale vernieuwingsbeweging van (deftige) leken en predikan

ten die in de eerste helft vaan de negentiende eeuw protest aantekenden tegen de zelfgenoegzaamheid 

en de gevoelsarmoede van het verliehtingsgeloof— maar ook van de traditionele orthodoxie (vgl. 'In

wendige Zending', 'Christelijke Vrienden', 'ethischen'), 

ring vergadering van alle (hervormde) predikanten in een streek, in het bijzonder belast met het verdelen 

van de vacaturebeurten (vgl. 'consulent"), 

sacrament religieus ritueel, volgens de protestantse opvatting beperkr tot een tweetal plechtigheden (doop 
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en Avondmaal), die — ofschoon ze nier als voertuig van de genade worden beschouwd — uitsluitend 

door predikanten mogen worden bediend (vgl. 'bondszegelen'). 

sacristie bijgebouw van een (katholieke) ketk waar litutgische gewaden en voorwerpen worden bewaard 

(vgl. consistorie). 

Heilige Schrift gelovige en godgeleerde benaming van de bijbel, 

scriba secretaris van een kerkelijk college of dito vergadering (vgl. assessor, quaestor). 

secundus = tweede man predikant of ouderling die eventueel als vervanger op kan treden van een lid (pri

mus) van een kerkbestuur. 

Septuagint (LXX) Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel (250-100 v.Chr.), naar de overlevering wil ver

vaardigd in 72 dagen, door 72 mannen, 

simonie het ttachten te verwerven van een kerkelijk ambt (vooral een predikantsplaats) door middel van 

omkoping en dergelijke; vernoemd naar Simon de Tovenaar (Handelingen 8:9-24). 

staatshoogleraar (sinds 1876) hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid die — net als hoogleraren in 

alle andere faculteiten, maar in tegenstelling tot de ketkelijke hoogleraren — is aangesteld door de 

kroon. 

Statenbijbel (1637) Nederlandse vertaling van Oude en Nieuwe Testament, in opdracht van, en gefinan

cierd door de Staten-Generaal. 

stoelen- c.q. stovenzetstet kerkelijk bediende, belast met het in orde brengen van de zitplaatsen in de kerk. 

vrije theologische studie het streven — in de tweede helft van de negenteinde eeuw — naar openstelling 

van het proponentsexamen voor allen, ongeacht waar of hoe zijn hun kennis hebben opgedaaan. 

superintendent predikant (in buitenlandse, lutherse kerken) die toeziet op leer en levenswandel van de 

predikanten, op het beheer der kerkelijke goederen, het kerkelijk leven in de gemeenten, e.d. 

supranaturalisme stroming in de achttiende en negentiende-eeuwse thologie die, in verzet tegen het ra

tionalisme, staande hield dat het christelijk geloof berustte op bovennatuurlijke opnebaring, samen

gevat in de bijbel, 

symboliek theologische analyse van belijdenisgeschtiften (=symbolen). 

synode hoge kerkvergadering 1. van bisschoppen of 2. van afgevaardigde predikanten en ouderlingen 

(eventueel ook diakenen); na de synode van Dodrecht (1618/19) wetd inde Republiek geen 'generale' of

tewel 'nationale' synode meer belegd; tot 1816 vormden 'particuliere' oftewel 'provinciale' synoden het 

hoogste gezag; in 1816 kteeg de hervormde kerk een landelijk kerkbestuur (de Algemeene Synode), dat 

twee keer per jaar bijeenkwam (vgl. ASC) 

synoptische evangeliën Markus, Mattheüs en Lucas, zo genoemd omdat deze dtie (in tegenstelling tot Jo

hannes) grotendeels dezelfde stof behandelen, 

synthetische preekmethode zie'analytische'. 

systema samenhangend geheel van theologische (of filosfofische) stellingen. 

Theologisch Tijdschrift (1867-1919) wetenschappelijk tijdschrift, otgaan van de Leidse, moderne theologie, 

toepassing onderdeel van de preek (meestal het derde en tevens laatste) waarin de betekenis van de eerder 

uiteengezette geloofswaarheid voor het leven van de christen behandeld werd. 

toezicht conttole van hervormde kerkvoogdijen door de Provinciale Colleges van Toezicht, door de kroon c.q. 

door het in 1866 ingestelde Algemeen College van Toezicht (vgl. 'beheer', 'opzicht"), 

trouwboeken zie 'doopboeken', 

tucht werkzaamheden van ambtsdragers ter handhaving van de morele dan wel ideologische zuiverheid in 

de kerk. 

VDM = verbidivini minister 'dienaar des [goddelijken] woords'; titel van predikanten, vooral in de Anglo-

Saksische wereld, 

veldprediker legerpredikant, protestants equivalent van een aalmoezenier. 

Vervolgbundel (1866) door de hervormde synode gecanoniseerde verzameling van 82 kerkliederen, een aan

vulling op de Evangelische Gezangen; samengesteld door o.a. de dominee-dichtersN. Beets en B. ter Haar. 

vicaris = plaatsvervanger 'hulpgeestelijke'. 

visitatie onderzoek door een hoger kerkbestuur of-vergadering (ten tijde van de Republiek de classis; 

vanaf 1816 het PKB) naar de geestelijke en zakelijk toestand in een gemeente; in de negentiende-eeuwse 

NHK vaak in de vorm van een schriftelijke enquête. 
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visitatio iibroTum het keuren van godsdienstige cq . theologische geschriften, ten tijde van de Republiek, 

door hoogleraren in de theologie en gecomitteerden ('deputaren') van de classis. 

vlootpredikanr geestelijk verzorger van mariniers en andere zeevarenden (vgl. 'veldprediker'). 

voetianen geestverwanten van de Utrechtse, puriteinse hoogleraar Gijbert[us] Voet[ius] (1589-1676); tegen

standers van de 'coccejanen'. 

voorbereidings- of proefpredikatie preek (of kerkdienst) die preludeert op viering van het Avondmaal, 

door aan te dringen op zelfonderzoek, schuldbelijdenis en verzoening met de naaste; vond meestal een 

week tevoren plaats (vgl. 'nabetrachting'; 'belijdenispredikatie'). 

voorganger aanduiding van 1. iemand die een bepaalde kerkdienst leidt; 2. niet of half theologisch ge

schoold prediker (bijvoorbeeeld bij de Pinkstergemeente); 3. volledig theologisch geschoold predikant 

bij een godsdienstige groepering die geen predikambt kent (bijvoorbeeld de NPB). 

voorlezer / voorzanger kerkelijk bediende — tot ver in de negentiende eeuw meestal tevens schoolmeester 

— die de gemeentezang leidt, de Wet en de teksten van de zondag voordraagt (vgl. kerkenspraak, kos

ter). 

voorstel proeve van preekbekwaamheid door theologant (ais verplicht onderdeel van het proponents) of 

proponent(om beroepen te worden). 

voorzang psalm of gezang voor de preek. 

votum wijdingsspreuk bij het begin van een kerkdienst; in protestantse kerkdiensten meestal 'Onze Hulp 

is in de naam des HEEREN '(Psalm 124:8). 

vraagboekje methode voor het inprenten van de catechismus. 

vroegbeurt kerkdienst in de vroege ochtend, vooral bestemd voor hen die de gewone kerkdienst niet bij 

kunnen wonen (vgl. weekbeurt). 

Vulgata ('algemene') Latijnse bijbelvertaling door Hièronymus (340-420), gecanoniseerd door het rooms-

katholieke Concilie van Trente (1546) (vgl. Septuagint). 

waalse kerken franstalige hervormde gemeenten, door protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Ne

derlanden en Frankrijk (hugenoten) gesticht vanaf 1574 maar vooral vooral na de herroeping van het 

Edict van Nantes in 1685; ressorteerden in de negenriende-eeuwse hervormde kerk niet onder een pro

vinciaal kerkbestuur maar onder een eigen 'Waalse Cie.'. 

Waarheid in Liefde (1837-1872) theologisch tijdschrifr, orgaan van de Groningers. 

Walcherse Artikelen vijf leerregels, opgesteld door de classis Walcheren in 1693 ter wering van onrechtzin

nige proponenten en predikanten; werden tot 1816 door de meeste classes en synoden beschouwd als 

aanvulling op de formulieren van enigheid. 

weduwenbeurs onderlinge levensverzekering van predikanten in een ring of classis; ontving o.a. bijdragen 

van kandidaren voor het proponentsexamen. 

weekbeurt doordeweekse kerkdienst, vooral in stadsgemeenten. 

Wet des Heeren zie 'decaloog'. 

wijkgemeente deel van een stadsgemeente met een eigen kerkenraad; ingevoerd in 1951 (vgl. kerspelvor

ming; parochiesrelsel). 

Inwendige Zending = Innere Mission, Home Mission 'arbeid der Christelijke liefde tot redding van hen, die 

binnen de Christenheid in zedelijk gevaar verkeren of afgevallen zijn en die door de geordende kerke

lijke ambten nier worden bereikt* (J. H. Wichern); naar Duits voorbeeld, in Nederland vooral vanuit Ré

veil (Christelijke Vrienden), 

zending = missie werkzaamheden ter verbreiding van het christendom, uitgaande van een kerkgenoot

schap dan wel van een particuliere zendingsvereniging als het NZG. 

zendeling algemene aanduiding van allen (predikant of niet) die in dienst van de zending werken, 

zendingspredikant = missionair predikant academisch geschoold en volledig bevoegd predikant, werk

zaam ten dienste van de zending. 

Ziekentroost 'een onderwijzing in het geloof en den weg der zaligheid, om gewillig te sterven', opgesteld 

door Cornells van Hille (in 1571 /1579); kreeg geen officieel kerkelijke sratus maar werd wel vaak achter

in bijbel- en catechismusediries opgenomen, 

ziekenrrooster half of niet theologische geschoolde 'geestelijk verzorger' van zeelui en soldaten, o.a. aan

gesteld door de voc. hervormde zielen leden van de hervormde kerk, ongeacht hun kerkelijke staat 

(lidmaten, doop- en geboorteleden). 
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zielszorg aanduiding van a. (rooms-katholiek) alle kerkewerk — met name het opdragen van de mis — dat 

geestelijken in aanraking brengt met leken; b. 'pastoraal werk' oftewel 'herderlijke zorg' werkzaam

heden die priesters en predikanten in aanraking brengt met individuele gelovigen, vooral gesprekken 

onder vier ogen. 

'zilveren koorde' schimpende aanduiding van de financiële band tussen kerk en staat. 

zondagsschool (semi-)kerkelijk godsdienstonderwijs aan kinderen, vooral aan hen die nog niet rijp zijn 

voor catechisatie (of kerkgang). De NederlandscheZondagsschoolvereeniging werd in 1866 opgericht; in 1871 

de GereformeertkZondagsschoolvemniging 'Jachin'. 
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