
Verkiezing preses van de generale synode
Rapport van het GCKO met betrekking tot de consideraties inzake ord. 4-26-2

1 Procedure

Het GCKO gaat voorbij aan opmerkingen over termijnen enz. Dit is zaak van het moderamen. Het
GCKO volstaat met te constateren dat het merendeel van de classicale vergaderingen en de
evangelisch-lutherse synode hun reactie hebben ingestuurd en met het voorstel instemmen.

1 Verkiezingsprocedure

CV Delta wenst dat de verkiezingsprocedure goed wordt vastgelegd. Dit ligt al vast in het protocol
ter zake. CV Utrecht schort haar oordeel op tot er meer duidelijkheid is over de wijze van
verkiezing. Het GCKO merkt hierbij op dat het uiteraard de generale synode is die haar preses
kiest. En in het protocol bij de huishoudelijke regeling ligt vast dat de synodeleden aanbevelingen
kunnen doen en dat de selectiecommissie uit drie of vier synodeleden en twee moderamenleden
bestaat (met de algemeen directeur als adviseur). Het is jammer dat de afgevaardigden vanuit de
classicale vergadering hier niet op hebben gewezen.

2 Vertrouwen in Gods zorg

CV Gelderland Zuid & Oost acht de regeling niet nodig en ongewenst. We mogen/moeten erop
vertrouwen dat God ervoor zorgt dat onder de afgevaardigde ambtsdragers een bekwame
voorzitter gevonden kan worden. Het GCKO is van oordeel dat hier een onjuiste koppeling wordt
gemaakt. Gods zorg voor zijn Kerk kan ook tot uiting komen in de keuze van een voorzitter uit de
ambtsdragers van de kerk.

3 Voorstel

Het GCKO stelt voor de in eerste lezing vastgestelde tekst ongewijzigd vast te stellen, als volgt:
Ord. 4-26

2. De generale synode heeft een moderamen dat gevormd wordt door de preses, de scriba, de
assessor I, de assessor II en de assessor III.
Van de preses en de assessor I is er tenminste één predikant.
De preses wordt gekozen uit de ambtsdragers van de kerk, de assessoren worden gekozen uit
het midden van de synode.
Preses en assessor I worden verkozen voor vijf jaar en zijn niet herkiesbaar.
Assessor II en assessor III worden verkozen voor twee jaar en zijn herkiesbaar.
Preses en assessor I blijven in functie zolang zij ambtsdrager zijn; assessor II en assessor III
blijven in functie, zolang zij synodelid zijn.
De scriba wordt voor vijf jaar benoemd uit de predikanten van de kerk en kan eenmaal worden
herbenoemd.
Moderamenleden die niet tot de afgevaardigden behoren hebben in de vergaderingen van de
synode en de kleine synode een adviserende stem.
Taken en bevoegdheden van de scriba worden nader geregeld in een door de generale synode
vast te stellen instructie.
De generale synode legt in de door haar op te stellen regeling voor haar wijze van werken
nader vast hoe gehandeld zal worden wanneer in het moderamen een tussentijdse vacature
ontstaat of wanneer de continuïteit binnen het moderamen in gevaar komt.
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