
Voorstel tot wijziging van ordinantie 4-26-2

Onderwerp: Verkiezing preses generale synode uit de ambtsdragers van de
Protestantse Kerk

In het tweede deel van dit document treft u het voorstel van het Generale College voor de
Kerkorde (GCKO) aan voor aanpassing van ordinantie 4-26-2. U ziet daar de huidige tekst
van het artikel naast de voorgestelde nieuwe tekst. De nieuwe tekst is in eerste lezing
vastgesteld door de generale synode. Dit is de tekst waarover nu uw mening wordt
gevraagd.
Eerst geven we een korte samenvatting van de wijziging. U leest daarin ook waarom de
generale synode die wijziging van belang acht.

Verkiezing preses uit alle ambtsdragers van de kerk (samenvatting)

De preses leidt de vergaderingen van de generale synode; op dit moment is dat ds. Marco
Batenburg. In de huidige tekst van ordinantie 4 (artikel 4-26-2) is geregeld dat de preses
gekozen wordt uit de leden van de generale synode. Het voorstel is nu om de kring waaruit
gekozen kan worden flink te verbreden: de preses wordt voortaan gekozen uit alle
ambtsdragers van de kerk, zo is het voorstel.
De achtergrond van dit voorstel is als volgt: met de sterke vermindering van het aantal
synodeleden in de achterliggende jaren (van 150 naar 75, naar nu 62) is het lastiger
geworden om een synodelid te vinden dat in staat en bereid is om deze inhoudelijke en
verantwoordelijke taak op zich te nemen voor een periode van vijf jaar. Met de wijziging van
ordinantie 4-26-2 gaat de generale synode ervan uit de continuïteit van het synodebestuur
beter te kunnen waarborgen.
Het GCKO benadrukt dat er al eerder een soortgelijk besluit genomen is: ook de voorzitter
van de classicale vergadering hoeft niet uit de leden van de vergadering zelf te komen.

Voorstel geformuleerd door het Generale College voor de Kerkorde

Toelichting
De generale synode heeft op 12 juni 2021 besloten om aan het Generale College voor de
kerkorde te verzoeken een voorstel voor wijziging van ord. 4-26-2 in te dienen.
Het voorstel houdt in dat de preses van de generale synode uit de ambtsdragers van de kerk
kan worden gekozen en niet alleen meer uit de leden van de generale synode.

Het voorstel tot wijziging van ordinantie 4-26-2 is besproken tijdens de vergadering van de
generale synode op 12 november 2021. De voorgestelde wijziging werd in eerste lezing
vastgesteld.
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Huidige tekst en gewijzigde tekst
In onderstaande kolommen vindt u links de huidige tekst van artikel 4-26-2 en rechts de in
eerste lezing vastgestelde tekst (met in vet de voorgestelde wijzigingen).
Deze in eerste lezing vastgestelde wijziging wordt nu ter consideratie voorgelegd.

Voorstel (ord. 4-26-2)

Huidige tekst In eerste lezing vastgestelde tekst
De generale synode heeft een moderamen dat
gevormd wordt door de preses, de scriba, de
assessor I, de assessor II en de assessor III.

Preses en assessor I worden gekozen voor een
periode van vijf jaar uit het midden van de
synode. Indien hun zittingstermijn als
afgevaardigd synodelid afloopt, blijven zij,
zolang zij ambtsdrager zijn, voor de rest van die
periode in functie. Van de preses en de assessor
I is er tenminste één predikant.
Assessor II en III worden gekozen voor twee
jaar uit het midden van de synode en zijn
herkiesbaar.
….

ongewijzigd

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.
… verder ongewijzigd
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