- leiding geven aan en ondersteunen van de evangelischlutherse gemeenten;
- het onderhouden van de relatie van de Protestantse Kerk in
Nederland met de Lutherse Wereldfederatie.
De positie van ELG-Stadskanaal:
Voor ons als Lutheranen is er nogal wat veranderd sinds de
invoering van de PKN.
Binnen luthers Nederland zijn de kontakten kort en veel leden
(bestuurders/ kerkenraadsleden enz) kennen elkaar. Speelt
er iets binnen een gemeente dan wordt er direkt kontakt
opgenomen met de synodale commissie en kunnen zaken
geregeld worden.
Nu ligt dat anders: we hebben naast onze synode ook te
maken met de classis (we vallen onder de classis Oost
Groningen). Sommige zaken moeten geregeld worden met
de classis; andere met onze eigen synode. Daarnaast zijn er
de regionale diensten centra.
Uiteindelijk vallen we ook onder de regels van de PKN.
Aangezien veel lutherse gemeenten klein zijn, wordt de
werkdruk voor de kerkenraden nu veel groter. Er zijn ook
duidelijk veel meer regels waar we ons aan moeten houden.
Aangezien er maar 55 lutherse gemeenten in Nederland zijn,
is heel Nederland toegedeeld aan deze 55 gemeenten. Dat
betekent dat het kerkelijk gebied van lutherse gemeenten
groot is.
Voor de gemeente Stadskanaal vallen de volgende plaatsen
onder ons gebied: Stadskanaal, Ter Apel, Emmen, Beilen,
Assen, Borger, Gasselte, Gieten en alles wat er tussen ligt.
In de provincie Groningen zijn meer Lutherse gemeenten, te
weten: Groningen, Pekela, Wildervank-Veendam en
Winschoten.
In Drenthe is geen enkele lutherse gemeente. De kop van
Drenthe hoort bij Groningen en de Zuid-west hoek bij Zwolle.
Heel Friesland valt onder de gemeente Leeuwarden.
Stadskanaal valt onder de classis Oost-Groningen maar het
grootste deel van onze gemeente ligt in Drenthe …
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De Lutherse Wereld Federatie.
Wereldwijd is het aantal lutheranen, net als in 2007, in het
jaar 2008 gegroeid. Met een groei van 141.792 komt het
totale aantal lutheranen dat via hun kerk bij de Lutherse
Wereldfederatie is aangesloten op een kleine 68,5 miljoen
mensen. De groei komt vooral door de continenten Afrika,
Azië, Latijns Amerika en het Caribische gebied. Noord
Amerika en Europa kenden weer een lichte terugloop van
lutheranen.
De LWF kent naast de 140 lidkerken
ook nog eens tien erkende kerken en
gemeentes en één erkende kerkenraad. De LWF lutheranen zijn wereldwijd vertegenwoordigd in 79 landen.
Het totale aantal lutheranen is nog
groter, namelijk 72 miljoen. De nietLWF lutheranen zijn voor het overgrote
deel vertegenwoordigd in de
International Lutheran Council, van wie de LCMS, de
Lutheran Church Missouri Synod, het grootste is. De
gestaag groeiende Ethiopische evangelische kerk Mekane
Yesus is, na de lutherse kerk in Zweden, de grootste kerk
wereldwijd. De snelste stijger in Afrika is de EvangelischLutherse Kerk in Kenya, 17,6 procent ten opzichte van
2007. Met twaalf procent stijging timmerde Rwanda ook
aan de weg. In India groeide de 'Good Samaritan
Evangelical Lutheran Church' in absolute cijfers het meest.
Procentueel was dat de 'Protestant Christian Batak
Church in Indonesië.
Groot verlies Duitse en Amerikaanse kerken
In Noord-Amerika verloor de kerk meer dan 100.000
lutheranen. Van de overgebleven 7,8 miljoen horen 4,9
miljoen mensen bij de bij de LWF aangesloten kerken. De
Lutheran Church Missouri Synod, niet-LWF, zag een verlies
van 35.000, 1,4 procent. De Europese lutherse kerken
verloren in 2007 gezamenlijk 0,6 procent van hun leden.
Zakkers waren Zweden, Finland; dramatisch verlies kende
de Evangelisch-lutherse kerk in Frankrijk. Bijna alle Duitse
kerken verloren leden, 84.000 naar een totaal van ruim 12,5
miljoen. De Duitse kerken zijn veelal georganiseerd als

'nationale' kerken van de verschillende bondslanden.
Opmerkelijk is dat het aantal lutheranen in Beieren toenam.
Aan de rand van Europa, in Rusland wisten vijfduizend
nieuwe mensen de lutherse kerk te vinden. Daarmee steeg
het ledenaantal van de ELKRAS (Evangelisch-Lutherische
Kirche in Russland und andere Staaten) naar 80 duizend.

De Protestantse Kerk in Nederland.
Sinds 5 jaar geleden de Protestantse
Kerk in Nederland een feit is, zijn alle
lutheranen lid van de PKN. In
Nederland zijn 55 Lutherse
gemeenten en totaal zijn er 12.000
leden+doopleden+gastleden.
Tegenover de miljoenen
gereformeerden en hervormden in
Nederland is dit natuurlijk een zeer klein aantal.
Plaatsen we dit op wereldschaal dan zien we dat er 72
miljoen Lutheranen zijn.
Door de vorming van de PKN zijn alle hervormde en
gereformeerde kerkleden automatisch ook lid geworden van
de LWF.

De Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk
der Nederlanden.
We hebben een eigen lutherse synode.
Deze synode bestond uit 36 leden (12 predikanten en 24 nietpredikanten) en werd elke 4 jaar door de alle lutheranen in
Nederland gekozen. Voor de dagelijkse gang van zaken was
er de synodale commissie.
Op 15 mei 2009 komt er een nieuwe,
kleinere synode: 6 predikanten en 12
niet-predikanten. De taken van de
synode zijn nu aangepast omdat veel
zaken nu op PKN-nivo geregeld worden.
De belangrijkste taken zijn:
- het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van
de lutherse traditie;

