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1 Stand van zaken

Bij de behandeling van ord. 4-24-1 in eerste lezing (toevoeging van geestelijk verzorgers aan de
samenstelling van de synode) heeft het GCKO erop gewezen dat er een zekere spanning zit
tussen de in art. VI-3 gegeven samenstelling van de ambtelijke vergaderingen, en de
samenstelling zoals die in de ordinantietekst voorkomt.
Art. VI-3 luidt:

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikanten, de
ouderlingen en de diakenen.
De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de
kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten.
De samenstelling van de evangelisch-lutherse synode geschiedt volgens afzonderlijke
daarvoor gestelde regels.
De generale synode wordt gevormd door de ambtsdragers afgevaardigd door de classicale
vergaderingen en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode.

Toch is al in 2004 bepaald:
- in de kerkenraad kan een predikant in algemene dienst en een predikant met bijzondere

opdracht worden opgenomen die geen ambtsdrager werkzaam in de gemeente is
- in de classicale vergadering kan een predikant met bijzondere opdracht of in algemene

dienst kon worden opgenomen die niet is verkozen door de gemeenten (in 2004 niet is
afgevaardigd door een gemeente).

- In de generale synode zijn ook  afgevaardigden van geassocieerde kerken als lid
opgenomen.

Ondertussen is ook de classispredikant aan de leden van de classicale vergadering toegevoegd,
en heeft de synode in eerste lezing (en wellicht bij de bespreking van dit rapport in tweede lezing)
besloten ook twee geestelijk verzorgers als lid van de synode te aanvaarden.

2 Overweging

Het GCKO heeft zich nader bezonnen op dit verschil tussen art. VI-3 KO en de ordinantieteksten.
Het acht het geen begaanbare weg om in art. VI-3 KO de toevoegingen op te nemen. Het doet
geen recht aan het grondleggende, belijdende karakter van de romeinse artikelen als deze
detaillering (en eventuele verdere wijzigingen daarin) in de romeinse artikelen worden opgenomen.
En ook al heeft het verschil tot nu toe geen grote vragen opgeroepen, het GCKO acht het niet
wenselijk het verschil langer te laten bestaan.

Het GCKO heeft overwogen om aan art. VI-3 KO een clausule toe te voegen, dat bij ordinantie de
samenstelling kan worden uitgebreid.

De tekst wordt dan:
nu Mogelijk
De kerkenraad wordt gevormd door de bij de
gemeente dienstdoende predikanten, de
ouderlingen en de diakenen.
De classicale vergadering wordt gevormd door
de ambtsdragers verkozen door de
kerkenraden van de tot de classis behorende
gemeenten.

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de
gemeente dienstdoende predikanten, de
ouderlingen en de diakenen.
De classicale vergadering wordt gevormd door
de ambtsdragers verkozen door de
kerkenraden van de tot de classis behorende
gemeenten.
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De samenstelling van de evangelisch-lutherse
synode geschiedt volgens afzonderlijke
daarvoor gestelde regels.
De generale synode wordt gevormd door de
ambtsdragers afgevaardigd door de classicale
vergaderingen en de afgevaardigden van de
evangelisch-lutherse synode.

De samenstelling van de evangelisch-lutherse
synode geschiedt volgens afzonderlijke
daarvoor gestelde regels.
De generale synode wordt gevormd door de
ambtsdragers afgevaardigd door de classicale
vergaderingen en de afgevaardigden van de
evangelisch-lutherse synode.
De samenstelling van ambtelijke
vergaderingen kan naar regels bij
ordinantie gesteld worden uitgebreid.

Deze  mogelijke oplossing acht het GCKO minder fraai. In art. VI KO  wordt in lid 1 beleden dat de
leiding in de kerk is toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen. In lid 2 worden deze
vergaderingen opgesomd. In lid 3 werd de samenstelling van de evangelisch-lutherse synode al
buiten de tekst gehouden: het wordt elders geregeld (in ord. 4-21), en de samenstelling van de
andere ambtelijke vergaderingen wordt ook nu al ook in ordinantieteksten geregeld. Deze
verdubbeling is niet nodig.

Het GCKO heeft daarbij overwogen dat de kerk, ook als de samenstelling van de ambtelijke
vergaderingen niet langer in de romeinse artikelen staat, de mindere vergaderingen voluit
betrokken blijven bij eventuele aanpassingen van de samenstelling: ordinantieteksten worden
immers ter consideratie voorgelegd, alvorens de synode deze in tweede lezing al of niet vaststelt.
Het GCKO stelt daarom een andere simpeler tekst voor, waarbij de samenstelling volledig naar de
ordinanties wordt verwezen.. Maar als de synode de dubbeling wil handhaven, kan dat met
bovenstaande tekst.

3 Voorstel

Het GCKO stelt voor om art. VI-3 KO in eerste lezing als volgt vast te stellen:

Nu Voorstel
De kerkenraad wordt gevormd door de bij de
gemeente dienstdoende predikanten, de
ouderlingen en de diakenen.
De classicale vergadering wordt gevormd door
de ambtsdragers verkozen door de
kerkenraden van de tot de classis behorende
gemeenten.
De samenstelling van de evangelisch-lutherse
synode geschiedt volgens afzonderlijke
daarvoor gestelde regels.
De generale synode wordt gevormd door de
ambtsdragers afgevaardigd door de classicale
vergaderingen en de afgevaardigden van de
evangelisch-lutherse synode.

De samenstelling van de ambtelijke
vergaderingen geschiedt naar regels bij
ordinantie gesteld.
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