Genomen besluiten tijdens de vergadering van de Generale Synode op 2 juli 2022
1)

Benoemingen:

2)

●

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
○ dr. A. Huijgen is benoemd als hoogleraar Dogmatiek
○ dr. L. Nelstrop is benoemd als hoogleraar Kerkgeschiedenis

●

Generale College voor de Ambtsontheffing (GCA)
○ dr. T.J.S. van Staalduine is benoemd als lid van dit college;
○ ds. S. de Jong is benoemd als lid van dit college

●

Generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (GCBG)
○ mr. K. Hengstmengel-Versteeg is benoemd als lid van dit college

Besluit inzake ‘Geroepen door Christus’ (LWK 22-04)

De generale synode heeft kennis genomen van:
1.
2.
3.
4.
5.

het eindrapport van de werkgroep vervolg ambtsvisie, ‘Geroepen door Christus’;
de oplegbrief van de scriba d.d. 03-06-2022
het rapport van de Commissie van Rapport d.d. 29-06-2022
het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 23-06-2022
het advies van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden d.d. 15-06-2022

De generale synode overweegt het volgende:
1. Met ‘Mozaïek van kerkplekken’ is een gesprek gestart over een toenemende
diversiteit van kerkplekken in onze kerk. Op basis hiervan is de vraag ontstaan wat
dit betekent voor voorgangers in een toekomstgerichte kerk. Het gesprek over het
ambt wordt gevoerd vanuit de visienota ‘Van U is de toekomst’, in het licht van de
missio Dei, diversiteit van kerkplekken en toekomstgericht kerk-zijn. De generale
synode heeft de visie op het ambt van het rapport ‘Geroepen en gezonden’
aangenomen (hoofdstuk II, paragraaf 5 t/m 10) en gevraagd om verdieping en
uitwerking rond een aantal vragen. Op basis hiervan heeft de generale synode
gekozen voor een gefaseerde en zorgvuldige aanpak, waarbij de voornoemde
verdiepende vragen behandeld zouden worden in fase 1. Fase 1 bestaat uit twee
werkgroepen en het rapport van de werkgroep onderzoek, ‘Geroepen om te dienen’,
is op 22 april 2022 reeds aangenomen door de generale synode. Dit rapport geldt als
mede-uitgangspunt voor fase 2.
2. 'Geroepen door Christus' geeft een ambtstheologische doordenking van het ambt en
is belangrijk voor de beleving van en waardering voor het ambt. Voor ons gesprek
over het ambt, in het licht van een toekomstgerichte kerk en al het voorgaande in
overweging 1, is de belangrijkste opbrengst van ‘Geroepen door Christus’:
a. We (h)erkennen dat Christus mensen in de kerk roept voor bepaalde taken of
posities. Door middel van de ambten erkent de kerk hun roeping en
beschermt ze hun rol opdat zij hun werk kunnen doen in overeenstemming
met hun roeping.
b. Het ambt is tweesporig: het geordineerde ambt van dienaar des Woords is
een eigen spoor in het koninkrijk van God naast het spoor van de gemeente.
Beide hebben elkaar nodig en zijn niet tot elkaar te herleiden. Deze
tweesporigheid komt ook tot uitdrukking in de verhouding tussen het

c.

d.
e.
f.
g.

geordineerde ambt en de overige ambten. Gezamenlijk dienen zij de
gemeente te bepalen bij het heil en te bewaren bij haar roeping in de wereld.
Het geordineerde ambt heeft een eigen karakter. Dienaar van Christus zijn is
geen taakomschrijving, maar een zijnsomschrijving. De geordineerde
ambtsdrager spreekt en handelt in Christus’ naam, o.a. in verkondiging,
zegen, doop en avondmaal.
De kerk is geroepen om kerkelijk werkers, voor zover zij het werk van
predikanten reeds doen, te bekwamen en te ordineren.
Ter bescherming van de eigen roeping van de niet-geordineerde kerkelijk
werker is een vierde ambt het overwegen waard.
In het licht van de nood van de tijd is passende scholing (op academisch en
HBO-niveau) van wezenlijk belang voor werkers in de kerk.
Er kan een vorm van hiërarchie zijn tussen de ambten en binnen het ambt
van dienaar des Woords

3. De werkgroep ‘Vervolg ambtsvisie’ heeft met het rapport ‘Geroepen door Christus’
een verdieping en een theologische bedding geleverd, die noodzakelijk is voor het
vervolg van de ambtsdiscussie. Het rapport dient als vertrekpunt voor de werkgroep
beroepsprofielen (fase 2), met het oog op differentiatie binnen het ambt van dienaar
des Woords en een theologisch verantwoorde inbedding van kerkelijk werkers.
De generale synode besluit:
1. om het rapport ‘Geroepen door Christus’ in dankbaarheid te aanvaarden als een
verantwoorde en toekomstgerichte protestantse ambtstheologie;
2. en in het bijzonder de noties te aanvaarden:
a. dat de roeping door Christus in het spoor van Abraham, in de wereld en in de
kerk, grondleggend is voor de ambten;
b. dat zowel het geordineerde ambt van dienaar des Woords als de
gemeentelijke ambten wezenlijk zijn voor de Protestantse Kerk;
c. dat de ambten gezamenlijk dienen om de gemeente te bepalen bij het heil en
te bewaren bij haar roeping in de wereld;
3. dat er voor bepaalde kerkelijk werkers, namelijk die kerkelijk werkers die geen
dienaar des Woords zijn, ambtstheologisch ruimte is voor een nieuw ambt (naast dat
van dienaar des Woords, ouderling, diaken); deze nieuwe mogelijkheid moet nader
worden onderzocht; de synode zal in een later stadium besluiten over de invoering
van dit ambt;'
4. om de kerkelijk werkers en pioniers, die het werk van een predikant doen -nu reeds
of in de toekomst- met inachtneming van eerder verworven competenties als
opleiding en ervaring te bekwamen en te ordineren;
5. dat op basis van het reeds aanvaarde rapport ‘Geroepen om te dienen’ en het
rapport ‘Geroepen door Christus’ fase 1 afgerond is;
6. dat, nadat de opdrachtomschrijving van de werkgroep beroepsprofielen voor zowel
de dienaren van het Woord als de kerkelijk werkers die binnen het nieuwe ambt
opgenomen worden, wordt aangenomen, fase 2 aanvangt;
7. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.
3)

Besluit inzake opdrachtomschrijving werkgroep beroepsprofielen (LWK 22-05)

De generale synode heeft kennis genomen van:
1. de ‘opdrachtomschrijving werkgroep beroepsprofielen’ (hierna
‘opdrachtomschrijving’);
2. het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 27-06-2022

De generale synode overweegt:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

dat het instellen van de werkgroep beroepsprofielen en daarmee dus ook deze
opdrachtomschrijving, gebaseerd is op de ‘Notitie vervolg rapport ambtsvisie
Geroepen en gezonden’ (hierna ‘vervolgnotitie’) die door de generale synode is
aangenomen d.d. 11-9-2021;
dat hiermee fase 2 van het project ambtsvisie aanvangt;
dat in deze fase de werkgroep beroepsprofielen scenario’s voor beroepsprofielen
ten behoeve van differentiatie van ambt van dienaar des Woords ontwikkelt, waarbij
de werkgroep beroepsprofielen ook aandacht besteedt aan de groep kerkelijk
werkers die geen dienaar des Woords worden;
dat er hier sprake is van een doorgaande lijn vanuit onder andere ‘Mozaïek van
kerkplekken’, ‘Geroepen en gezonden’ en ‘Van U is de toekomst’;
dat de werkgroep beroepsprofielen - conform de afgesproken ‘dakpanconstructie’ een eerste keer bij elkaar is geweest en is gestart met verkennende
werkzaamheden;
dat de werkgroep beroepsprofielen zich baseert op de visienota ‘Van U is de
toekomst’, het beleidskader van de dienstenorganisatie ‘De toekomst open
tegemoet’, een doorgaande lijn vanuit ‘Mozaïek van kerkplekken’, ‘Lichter ingevuld’,
de reeds aangenomen ambtsvisie zoals is opgenomen in ‘Geroepen en gezonden’,
de uitkomsten van de ‘Geroepen om te dienen' (fase 1) en - afhankelijk van en op
basis van de behandeling tijdens de generale synode d.d. 2-7-2022 - op ‘Geroepen
door Christus’ (fase 1);
dat de uitkomsten van de werkgroep beroepsprofielen zullen worden voorgelegd
aan de vergadering van de generale synode van april 2023 en dat op basis hiervan
fase 3 gestart zal worden;

De generale synode besluit:
1. het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken
om uitvoering te geven aan de ‘opdrachtomschrijving’ en hiermee fase 2 van het
project ambtsvisie te starten;
2. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

