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Voorwoord 

 
Bram Wattèl (voorzitter Amersfoort-Beraad) 
 
In de loop van 2013 is het Amersfoort-Beraad gestart als een particulier initiatief van een 

aantal leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde kerken die allemaal op de een of andere wijze 
betrokken zijn of waren bij de behandeling van conflicten tussen predikanten en kerkenraden 
of gemeenten. De aanleiding was een suggestie in de kerkelijke pers om te komen tot een 
bundeling van krachten bij de oplossing van dergelijke conflicten. Dankzij het werk van het  
Amersfoort-Beraad is in de loop van 2017 met instemming van de Landelijke Vergadering van 
de NGK en van de Generale Synodes van de GKv en de CGK ten behoeve van de drie kerken 
gezamenlijk een pool van mediators gevormd en is de Interkerkelijke Commissie 
Geschiloplossing (ICG) tot stand gekomen. Inmiddels heeft  het Amersfoort-Beraad een meer 

formele plaats binnen de drie genoemde kerkverbanden gekregen.   
Het Amersfoort-Beraad heeft geconstateerd dat het (ook) binnen de eigen drie kerkverbanden 
helaas regelmatig voorkomt dat de samenwerking tussen predikant en kerkenraad en het 
functioneren van de predikant in de gemeente blijvend weinig vruchtbaar zijn en dat dit de 
predikant belemmert om met vreugde en zegen zijn ambt te kunnen vervullen. In uiterste 
gevallen kan dit uitmonden in losmaking van de predikant met alle gevolgen van dien voor de 
predikant en zijn gezin én voor de betreffende gemeente.  
De vraag is welke oorzaken en omstandigheden hieraan ten grondslag liggen. Is in het 
algemeen een rode lijn te ontdekken of zijn de oorzaken en relevante factoren zo divers dat 

deze niet onder één noemer te brengen zijn?  Een volgende vraag is of het mogelijk zou zijn 
om tot zodanige fundamentele en structurele oplossingen te komen dat de predikant weer wél 
met vreugde en zegen zijn ambt kan vervullen. Bij het zoeken naar dergelijke oplossingen 
zouden zaken als theologische en kerkrechtelijke aspecten van het ambt, huidige 
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en de invloed daarvan op predikanten, 
kerkenraden en gemeenten alsmede de noodzakelijke competenties voor het predikantschap 
niet buiten beschouwing mogen en kunnen blijven.  
Met het oog hierop heeft het Amersfoort-Beraad op 13 april 2018 in Nijkerk een eendaagse 
conferentie belegd met als doel de geschetste problematiek te analyseren en in kaart te 
brengen, na te gaan welke aspecten bij het zoeken naar oplossingen aandacht verdienen en 

niet in de laatste plaats aanzetten te geven en voorstellen tot verbetering te doen. 
Uitgangspunt daarbij was: hoe kunnen we predikanten, kerkenraden en gemeenten hierin van 
dienst zijn? 
Voorafgaand aan de conferentie hebben vijf op hun deelgebied deskundige theologen een 
paper geschreven en daarvan tijdens de conferentie een korte samenvatting gepresenteerd. 
In het middaggedeelte van de conferentie zijn in een vijftal werkgroepen de aan de orde 
gestelde betreffende onderwerpen nader uitgediept en toegespitst op praktische 
toepassingen.  
Hierna treft u aan de tekst van de papers en van enkele mondelinge presentaties alsmede 

verslagen van de werkgroepen. Enkele deelnemers aan de conferentie hebben na afloop op 
de conferentie gereflecteerd; ook hun bijdragen zijn hierna opgenomen. Dat geldt ook voor 
de woorden die door leden van het Amersfoort-Beraad tijdens de conferentie zijn 
uitgesproken.   
Voor de goede orde wijs ik er op dat uit de teksten van de papers en van de mondelinge 
presentaties niet letterlijk mag worden geciteerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
de betreffende auteur. Daartoe staat bij de betreffende teksten het mailadres van de auteur 
vermeld.  
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Openingstoespraak  
 
Bram Wattèl (voorzitter Amersfoort-Beraad) 
 
Zusters en broeders, namens het Amersfoort-Beraad heet ik u allen hierbij van harte welkom 

bij deze conferentie. We zijn blij en dankbaar dat u met zovelen hier aanwezig bent. Toen wij 
in de loop van het vorige jaar het plan opvatten een conferentie te beleggen, vroegen wij ons 
best wel af of wij erin zouden slagen om die van de grond te krijgen. En ziedaar, het is gelukt. 
Blij en dankbaar dus. 
Maar toch ook wel met een wat dubbel gevoel. Want kennelijk is de conferentie tot op zekere 
hoogte ook nodig. Kennelijk werd de problematiek die ons als Amersfoort-Beraad bezig hield 
en ons aanleiding gaf voor deze conferentie, door velen in onze kerkelijke achterban herkend 
en als belangwekkend ervaren. Het gaat dus om de problematiek rondom de positie van de 
predikant in onze hedendaagse culturele en kerkelijke omgeving. Een positie die door allerlei 

omstandigheden er tegenwoordig niet gemakkelijker op is geworden. Natuurlijk, gelukkig is er 
heel vaak sprake van een ongestoorde en vruchtbare ambtsuitoefening; we moeten zeker 
oppassen voor dramatisering en overdrijving, alsof het standaard mis zou gaan. En toch: wie 
met een zekere regelmaat zijn oor te luisteren legt bij predikanten, kerkenraden en 
gemeenteleden, hoort toch wel vaak (en wat mij betreft té vaak) van spanningen, dreigende 
of bestaande conflicten, moedeloosheid, gedoe. Meer zuchten dan vreugde dus, bij 
predikanten maar zeker ook bij kerkenraden en gemeenteleden. En daarom toch maar deze 
conferentie.  
Wat wij met deze conferentie beogen, zou ik willen samenvatten in drie woorden: 

bewustwording, bezinning en beïnvloeding.  
Bewustwording niet alleen van het bestaan van de problematiek, maar ook van de ernst en 
van de urgentie daarvan. Want die indruk hebben wij wel: dat de situatie er niet beter op 
wordt en niet min of meer vanzelf wel weer overwaait. Het lijkt soms iets weg te hebben van 
een veenbrand die onder de oppervlakte voortwoekert en plotseling op steeds meer plaatsen 
opduikt. 
Bewustwording dus. Maar alleen bewustwording is niet voldoende. Want wát speelt er 
eigenlijk? Zijn het allemaal incidenten óf is er sprake van dieper liggende ontwikkelingen en 
omstandigheden en zo ja, welke zijn dat dan? Waar komen die vandaan en zeggen de Bijbel 

en onze traditie daar ook nog iets over? En de predikant, wat is dat eigenlijk voor iemand? 
Iemand met een zijnsberoep, zoals ik pas in Trouw las? Je bent of helemáál predikant of 
helemaal niet? Bezinning dus.  
En dan tenslotte beïnvloeding. Want we kunnen vandaag best wel interessante verhalen 
aanhoren en goede gesprekken hebben, maar wat ons betreft zou het daarbij niet moeten en 
mogen blijven. Niet voor niets hebben wij voor deze conferentie ook vertegenwoordigers van 
allerlei kerkelijke gremia uitgenodigd in de hoop én in de verwachting dat juist zij met wat 
vandaag ter sprake komt aan het werk zullen gaan en proberen daaraan handen en voeten te 
geven. Opdat ik niet steeds weer hoef te horen wat ik al zo vaak hoor: ‘er wordt wel veel 
gemopperd en gepraat, maar daar blijft het bij. Wie pakt het probleem nou eens werkelijk 

aan?’ Opdat het niet bij een glas en een plas zal blijven. En graag roep ik u allen daarom op 
om op uw eigen plek en met uw eigen mogelijkheden na deze conferentie aan de slag te 
gaan. En dat waar mogelijk ook als kerken gezamenlijk. Want dat is steeds de opzet en de 
inzet van ons Amersfoort-Beraad geweest: afzonderlijk als het moet, samen als het ook maar 
enigszins kan. 
Ik wens ons allen een gezegende en vruchtbare conferentie toe. Moge God met zijn Geest bij 
ons zijn.  
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Het is niet toegestaan uit deze bijdrage letterlijk te citeren zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 
(spaas@tukampen.nl) 

 

De culturele omgeving van en de invloed daarvan op predikanten 

en gemeenteleden 
 

Stefan Paas  

 

Inleiding 
Het Amersfoortberaad signaleert binnen de GKv, CGK en NGK steeds meer problemen ten 
aanzien van de loopbaan van predikanten. Het betreft, dat zij met nadruk gezegd, nog altijd 
een minderheid van alle gemeenten. In verreweg de meeste gemeenten gaat het (meestal) 

goed. Niettemin komen de volgende kwesties met regelmaat in het nieuws: 
 

• een groeiend aantal conflicten tussen gemeente en predikant, en daarmee 
samenhangend meer losmakingen ; 

• steeds meer gemeenten kiezen ervoor om (langere tijd) vacant te blijven, om zo niet 

‘vast te zitten’ aan een predikant ; 
• meer dan vroeger werken predikanten (noodgedwongen) in deeltijd, vanwege de krimp 

van gemeenten. Daardoor komt hun inkomenspositie soms onder druk te staan ; 
• meer predikanten die stoppen met hun werk en wat anders gaan doen ; 
• een kleinere instroom van theologiestudenten, en vooral studenten die predikant willen 

worden. 
 
Dergelijke zaken moeten we natuurlijk zien tegen de achtergrond van kerken die vaak stagneren 
of krimpen in ledental en inkomsten. In elk geval geldt dit in serieuze mate voor de GKv en de 
CGK als kerkverband, en voorts voor veel plaatselijke gemeenten in alle drie de kerkverbanden. 
In de drie kerkverbanden samen vertrekken er jaarlijks bijna tweeduizend, merendeels jonge 
leden die geen nieuwe kerk opzoeken. De kerk wordt niet gezien als een succesvolle organisatie, 
en dat creëert weer een eigen dynamiek. Het zou kunnen – al heb ik er geen hard bewijs voor 

– dat dit bijvoorbeeld meer talentvolle jongeren afschrikt om predikant te worden. Tegelijk 
bestaat er enig onderzoek dat laat zien dat schaarste in mensen en middelen in het algemeen 
organisaties brengt tot ad-hoc beleid en tunnelvisie. Er is in zulke kerken vaak een grote 
overbelasting van vrijwilligers (en dus ook ambtsdragers), en men rent van actiepunt naar 
actiepunt zonder ooit toe te komen aan verdieping, bezinning en visievorming op langere 
termijn. Schaarste, vergrijzing en krimp zorgen bovendien voor een alsmaar stijgende 
verwachting ten aanzien van voorgangers: zij moeten boven alles de jongeren erbij houden, en 
als het even kan toch ook op zondag de kerk wat voller preken. Zij moeten toegankelijk, hip en 
missionair bevlogen zijn, maar daarbij de ouderen ook niet vergeten. En daar sta je dan als 

eenzame predikant… 
 
Mij is gevraagd om deze ontwikkelingen te belichten vanuit langer lopende maatschappelijke 
trends die invloed uitoefenen op de gemeente en de predikant. Is het mogelijk die 
ontwikkelingen terug te voeren op een klein aantal diepere oorzaken? En zou het mogelijk zijn 
om – als we een en ander wat beter begrijpen – er ook meer grip op te krijgen? Kunnen we 
ontwikkelingen bijsturen, of is het een kwestie van ze zo goed mogelijk uitzitten? Ik wil eerst 
een paar dingen zeggen over de verschuivingen die ik zie in het predikantschap en welke 
maatschappelijke ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn. We moeten namelijk niet net doen alsof 

de kerk los staat van de rest van de samenleving; kerkmensen zijn ook gewoon mensen, en ze 
maken deel uit van dezelfde grote trends. Ik sluit af met een aantal ideeën en voorstellen die 
naar mijn gevoel tegemoet komen aan de veranderingen rond en binnen het predikantschap. 
Maar ik begin met iets anders: de zin van dit soort studies naar grote trends. 

mailto:spaas@tukampen.nl
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Begrijpen en grip krijgen 
Ik vroeg net al even: wat is eigenlijk het doel van zo’n zoektocht naar dieperliggende oorzaken? 
Er is iets typisch moderns in de gedachte dat wij mensen onze toekomst min of meer kunnen 
sturen door eerst alle omstandigheden en trends in kaart te brengen die ons beïnvloeden, om 

dan vervolgens strategieën te ontwerpen in reactie op die trends. De historicus Dominic 
Erdozain schreef daarover ooit een aardig artikel, waarin hij liet zien hoe de kerken in het 
westen vanaf WO II zich hebben toegelegd op rationele analyse van de ‘context’. Daarbij ging 
het uiteraard met name om de secularisatie van onze cultuur. Er werden leerstoelen 
godsdienstsociologie ingericht en jaarlijks werden statistieken gepubliceerd, blijkbaar met de 
gedachte dat we zo beter zouden begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt.  
Erdozain stelt dan – en ik ben dat met hem eens – dat hierachter een wereldbeeld schuilt dat 
er behoorlijk deterministisch uitziet. De mens is hier in feite niet meer dan een product van 
grote, langdurige en ietwat ongrijpbare ontwikkelingen die we aanduiden als ‘tijdgeest’, 

‘moderniteit’, of ‘secularisatie’. Het verzamelen van harde data die deze ontwikkelingen op de 
een of andere manier representeren (zoals ledentalcijfers) is dan gericht op het beter 
doorgronden van die trends, zodat we slimmer en efficiënter kunnen opereren. Als we 
bijvoorbeeld weten waarom mensen de kerk verlaten, of waarom mensen zich juist aansluiten 
bij een kerk, kunnen we ons beleid daarop inrichten. We kunnen bijvoorbeeld ‘missionaire 
structuren’ bouwen, om zo de kerk relevanter te maken voor de nieuwe generaties of voor de 
(inmiddels vrij talrijke) ‘buitenkerkelijke mens’. We kunnen misschien een betere profielschets 
maken voor de nieuwe predikant. En natuurlijk kunnen we zo ook de theologiestudie beter 
inrichten: met meer kennis van sociologie, psychologie, cultuurfilosofie, en noem maar op. De 

predikant moet bij uitstek iemand zijn met een goede ‘technische kennis’ van de cultuur: iemand 
die analytisch kan kijken en naar bevind van zaken kan reageren – als een ingenieur die een 
brug moet bouwen en daarvoor moet beschikken over kennis van omgeving en materialen. 
 
Maar je kunt dit natuurlijk ook omdraaien. Want wat zijn al die grote trends nu anders dan de 
producten van heel veel menselijke beslissingen? Wij ‘ondergaan’ de secularisatie niet; wij 
maken die zelf. De moderniteit, dat ben je zelf. Om een voorbeeld te noemen: ik sprak ooit met 
wat oudere mensen die me vertelden dat ze ergens in de jaren tachtig gestopt waren met naar 
de kerk te gaan als, toen nog, ouders van opgroeiende kinderen. Hun motivatie: “Ach, er was 

geen houden aan. De secularisatie ging toch maar door, en we hadden geen zin om als laatsten 
het licht uit te doen”. Dat is meer dan ironisch, in de trant van: “Ach die fles was nu eenmaal 
open en stond toch al op z’n kop in mijn mond met mijn hand eromheen, dus ik dacht toen: 
laat ik hem maar leegdrinken”. Maar zo’n voorbeeld laat zien hoezeer zo’n studie van grote 
trends tot een mythe kan worden, een verhaal dat onze keuzes gaat bepalen – alsof ‘de’ 
secularisatie iets is wat buiten ons omgaat, als een natuurwet. 

Een ander voorbeeld: een vriend van me is een vurige evangelist. Hij is vaak op straat 
te vinden om mensen het evangelie uit te leggen of met hen te bidden. Als ik hem vraag naar 
zijn motivatie, zegt hij: “Man, de velden zijn wit om te oogsten! Zo ontzettend veel mensen zijn 
hongerig naar het Evangelie. Waren er maar meer evangelisten om hen ervan te vertellen”. Op 

zo’n moment denk ik: maar de statistieken vertellen een heel ander verhaal. Er zijn helemaal 
niet zoveel mensen geïnteresseerd in het christelijk geloof en van de kerk moeten ze al helemaal 
niets weten. Dus hoe kom je erbij? En toch geloof ik wat hij zegt: dat hij in zijn dagelijks werk 
heel veel van die hongerige en geïnteresseerde mensen tegenkomt. Want hij is een begaafde 
evangelist, een goede luisteraar, een leuke vent om mee te praten, en dus heeft hij helemaal 
niets te maken met ‘trends’. Op straat kom je geen ‘ontwikkelingen’ tegen, maar alleen mensen. 
En die mensen zijn allemaal uniek, en ze reageren op unieke manieren. Hoe ze reageren, heeft 
veel te maken met wie jij bent en wat je op dat moment zegt en doet. En we mogen geloven 
dat door dat alles heen de Geest werkt en een en ander arrangeert. De Duitse missioloog 

Henning Wrogemann zegt: vanaf de oorlog hebben we steeds gezocht naar missionaire 
structuren. Maar er zijn geen missionaire structuren; er zijn alleen missionaire mensen. Als ik 
dat even mag vertalen naar het predikantschap, zou dat betekenen: zoek niet naar een 
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predikant die precies past in een profielschets die is opgesteld op basis van een analyse van 
grote trends. Je krijgt dan op z’n allerbest iemand die netjes intellectueel kan reageren op een 
aantal ontwikkelingen, maar daar in feite zelf een product van is. Zoek liever naar iemand die 
een groot geloof heeft en een gezonde spiritualiteit, ongeacht of hij / zij nu helemaal ‘eigentijds’ 
is en de goede kranten leest. Zoek juist iemand die afwijkt van de trends, die er niet zoveel 

mee heeft; alle kans dat je dan iemand vindt die iets unieks en origineels kan doen. Zoek een 
mens van God, die stevig staat in de Schriften en weet waarvoor hij of zij geroepen is. Iemand 
die trends misschien een beetje kan bijbuigen of nuanceren, in plaats van er netjes in te plooien. 
Iemand die kan bijdragen aan de overtuiging dat de gemeente een speler is in het krachtenveld 
van maatschappelijke ontwikkelingen, en niet een willoos slachtoffer. 
 
Laat ik eerlijk zeggen dat ik meer gecharmeerd ben van de laatste route. Ontwikkelingen in het 
voorgangerschap zijn er altijd geweest, vanaf het Nieuwe Testament. In de structuur en 
inrichting daarvan stond nooit zoveel vast, ondanks alle beweringen van elke kerk dat haar 

ambtenstructuur zo ongeveer van Adam en Eva stamt. Maar één ding stond altijd als een paal 
boven water: een voorganger moest een mens van God zijn: een uitlegger van de Schriften, 
een bidder, een integer persoon, en een zorger voor de ziel. Nu weet ik ook wel dat zulke 
termen gemakkelijk gebruikt kunnen worden vanuit een soort lui conservatisme, of met het 
doel te ontkennen dat sommige predikanten heus een functioneringsprobleem hebben. 
Niettemin, we moeten het niet omdraaien: dit is de kern en het is onopgeefbaar. Een zoektocht 
naar trends en ontwikkelingen heeft enig nut, in de zin dat het ons helpt om beter te begrijpen 
waarom de relatie tussen gemeente en predikant is zoals die nu is. Maar zo’n zoektocht helpt 
ons niet om te begrijpen wat het predikantschap ‘is’, waarvoor het bedoeld is. Want dat wisten 

we al, volgens mij. 
 
 
Veranderingen in het predikantschap 
Als ik probeer een soort conceptuele kaart te schetsen van het predikantschap (ik zeg met 
nadruk niet: de predikant – alsof het altijd om één individu zou moeten gaan), dan neem ik 
mijn uitgangspunt in de verschillende bronnen van gezag die Weber al formuleerde. Gezag of 
autoriteit wordt doorgaans ontleend aan een of meer van deze bronnen: 
 

1. Charisma (aangeboren gezag). Hier gaat het om vrij universele en min of meer 
aangeboren persoonskenmerken die de drager ervan aantrekkelijker, interessanter en 
gezaghebbender maken. Dat heeft te maken met uiterlijk, stem, gestalte, relationele 
skills, intelligentie, en dergelijke. Min of meer zoals een besneeuwd berglandschap bijna 
automatisch ontzag afdwingt, zo trekken bepaalde mensen bijna vanzelfsprekend de 
aandacht van anderen, zonder er iets voor te doen. Charisma in deze betekenis van het 
woord is neutraal: het kan ingezet worden voor goede en kwade zaken. Hitler was 
charismatisch; Churchill was dat ook.  

2. Biografie (verworven gezag). Hier gaat het om aspecten van iemands optreden en 
persoonlijkheid die niet aangeboren of natuurlijk zijn, maar die de persoon zich heeft 

eigen gemaakt in zijn of haar levensgeschiedenis. Dit soort verworven gezag kan te 
maken hebben met het doorstaan en overleven van uitzonderlijke omstandigheden 
(ziekte, oorlog, vervolging), met het opbouwen van expertise (studie, kennis, ervaring, 
prestaties), of met een goede en integere taakvervulling (ethiek, trouw, loyaliteit, 
deskundigheid). 

3. Politiek (ambtelijk gezag). Hier gaat het om gezag dat functioneert in een systeem of 
organisatie, waarin bepaalde posities zijn gedefinieerd en worden erkend. Het leger is 
een voorbeeld bij uitstek van zo’n organisatie. Hogere rangen moeten vanzelfsprekend 
gehoorzaamd worden door ondergeschikten, ongeacht hun persoonlijk of verworven 

gezag. In het algemeen wordt politiek gezag het meest vanzelfsprekend erkend wanneer 
er brede instemming bestaat met het doel en nut van de organisatie waarin deze vorm 
van gezag speelt. Denk aan overheidspersonen; of we hen nu aardig vinden of niet, en 
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of we hen nu als persoon respecteren of niet, in het algemeen zullen we ons schikken 
in wetgeving of onze belastingformulieren invullen, omdat we inzien dat de overheid er 
niet voor niets is en dat belastingen wel ergens goed voor zijn.  

 
Het is niet zo moeilijk om deze bronnen van gezag de drieslag van het predikantschap, zoals 

geformuleerd door Gerben Heitink (Biografie van de dominee), terug te lezen: ambt, 
professionaliteit en persoon. Ik vul dat niet helemaal in zoals Heitink dat doet, maar ik wil graag 
met hem onderstrepen dat alle drie deze dimensies meedoen. We kunnen het predikantschap 
niet reduceren tot het ambt, om het maar zo te zeggen. Een puur formalistisch beroep op het 
‘ambt’ van de predikant gebeurt meestal in een context waarin er al het nodige is verstoord in 
de relatie tussen gemeente en voorganger. Dan moet men op z’n strepen gaan staan, en dat 
loopt meestal niet goed af. 

Normaal gesproken moeten we toch zeggen: iemand ontvangt een ambt op basis van 
erkenning van de Geestesgaven die hem of haar gegeven zijn. Die gaven zou ik theologisch 

willen zien als natuurlijke gaven (aangeboren) die door de Geest worden geheiligd bij de 
wedergeboorte. Daarin spelen ontwikkeling van expertise en gevoeligheid, alsmede ook 
persoonlijke integriteit en spiritualiteit een belangrijke rol. De Geestesgaven zou ik zodoende 
localiseren in beide bronnen van gezag: charisma en biografie. Het ambt rust daarop en geeft 
daaraan een bedding. Vervolgens kunnen we het ambt ook niet los zien van moraliteit bij de 
uitoefening van het werk, van expertise en deskundigheid, en zo meer. Andersom geldt ook: 
de ambtelijkheid van het werk symboliseert de erkenning van iemands gaven en biografie als 
roeping om het Woord en de sacramenten te bedienen. Hoewel ik geen bijzonder hoge 
ambtstheologie heb, denk ik dat iets van ‘vertegenwoordiging’ hier niet gemist kan worden. 

‘Ambt’ is op zichzelf een abstract begrip, dat niet zoveel zegt en dat ook niet per se bijbels is. 
Maar in de Bijbel lezen we van profeten en priesters, van koningen en wijzen, van apostelen, 
evangelisten, oudsten, diakenen en opzieners. En dat zijn, linksom of rechtsom, mensen die 
geroepen worden en in een bepaalde dienst gesteld om daarmee God te vertegenwoordigen 
naar de gemeente en de gemeente naar God. Je vindt op dit punt in het Nieuwe Testament ook 
sporen van een zekere, gemeente-overstijgende, politieke structuur: de drieslag van presbyter 
(oudste), diaken en episkopos (opziener). 

Kortom, ik zie deze dimensies als nauw met elkaar verbonden; we kunnen er geen 
missen. Ambt zonder deskundigheid en integriteit wordt al snel manipulatie en machtsmisbruik 

die vreemd is aan Christus. Ambt zonder gaven en persoonlijkheid wordt al snel dor formalisme. 
Charisma zonder ambtelijke inbedding wordt gemakkelijk egotripperij. Integriteit en 
deskundigheid zonder ambtelijkheid wordt al snel werkgerechtigheid.  
 
Wat is in deze drieslag nu veranderd en waarom? Aangezien we toch met drieslagen bezig zijn, 
zal ik hier ook weer drie ontwikkelingen noemen: complexiteit, mondigheid en subjectivering. 
Om te beginnen: de groeiende complexiteit van de samenleving zet de relatie tussen predikant 
en gemeente onder druk. Er is enorm veel meer informatie beschikbaar dan vroeger, en die 
informatie is ook voor iedereen altijd en overal toegankelijk. De samenleving is 
levensbeschouwelijk bijzonder pluralistisch geworden, onder andere door immigratie. Het 

beroepenpalet in de gemeente is veel breder dan vroeger, toen 80% van de Nederlanders in of 
van de agrarische sector leefde. Het politieke landschap is versplinterd, en onze mobiliteit is zo 
gegroeid dat er veel meer opties beschikbaar zijn dan vroeger – ook op het gebied van geloof. 
Er is, om kort te gaan, geen enkele mogelijkheid meer voor één persoon om die hele 
complexiteit en overvloed van informatie ook maar enigszins te doorgronden of te beheersen. 
Die complexiteit roept tegelijk veel verwarring en angsten op, want de samenleving lijkt veel 
minder controleerbaar dan voorheen. Dit wordt versterkt door flexibilisering op allerlei 
terreinen; vooral de consumentenvrijheid is toegenomen doordat we altijd, overal, op elk 
moment alles kunnen kiezen en kunnen overstappen van de ene provider op de andere. De 

burger wordt geacht dit ook allemaal te kunnen. Tegelijk is de arbeidsmarkt flexibeler dan 
vroeger: meer vrijheid misschien, maar zeker ook veel meer onzekerheid. Dit alles heeft grote 
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gevolgen voor de persoonlijke (charismatische) kant van het predikantschap: hij of zij wordt 
aan de ene kant uitgedaagd om mee te gaan in de flexibiliteit, aan de andere kant moet hij of 
zij een baken van rust zijn voor onzekere gemeenteleden. Rustig te midden van woelige baren, 
zogezegd. Qua spiritualiteit is dat een hele uitdaging, zeker als de flexibiliteit ook gaat knagen 
aan je positie als predikant. Ook de biografische kant (verworven gezag) wordt hierdoor 

geraakt: wat betekent deskundigheid bijvoorbeeld nog als elke catechisant alles kan googelen 
wat je zegt, en wanneer gemeenteleden elke preek van overal ter wereld kunnen downloaden? 
En wat de meer zakelijke kant betreft: recente uitspraken van rechters wijzen erop dat de 
predikant steeds meer als gewoon werknemer wordt gezien. Dit verhoogt wellicht de 
complexiteit, al kan het ook meer bescherming bieden aan de predikant, en stelt het hogere 
eisen aan kerkenraden qua professioneel werkgeverschap. Persoonlijk vind ik die trend nog niet 
zo gek, eerlijk gezegd. De vrijheid van de predikant wordt immers ook dan gewaarborgd; hij of 
zij kan in een moderne werknemersrelatie opstappen of een andere baan zoeken. Of in een 
jaargesprek aangeven dat de kerkenraad onrealistische eisen stelt. Werknemers hebben 

bepaalde rechten die ingezet kunnen worden om de vrijheid van het ambt te verdedigen. Min 
of meer hetzelfde zie ik in de academische wereld, waar gelijksoortige kwesties spelen. 
 
Vanaf de jaren zestig spreken we ook over een groeiende mondigheid van mensen, inclusief 
christenen. Mondigheid heeft te maken met urbanisering, toegenomen welvaart (waardoor 
mensen zich onafhankelijker voelen) en een hoger opleidingsniveau. Ook de verandering van 
de arbeidsmarkt, met meer nadruk op zelfstandigheid en minder hiërarchische organisaties 
speelt hier een rol. Mondigheid uit zich in een weigering om te geloven op gezag; men wil uitleg 
en toelichting, men wil begrijpen waarom het zo is. Mondigheid uit zich ook in hogere 

kwaliteitseisen; men investeert in iets, maar dan wil men er ook iets voor terug. In de kerk zie 
je dat heel duidelijk: mensen nemen geen genoegen meer met formeel gezag, en een slordige 
of onbeholpen uitvoering van pastoraat en prediking. Daarbij speelt, zeker bij gelovigen, ook 
een rol dat traditionele vormen van geloof in een snel veranderende (pluralisering, urbanisering, 
etc.) samenleving onder druk komen te staan. Het verdwijnen van vanzelfsprekendheid in het 
geloof zorgt vanzelf ook voor hogere verwachtingen ten aanzien van predikers en pastors: die 
moeten mensen helpen om te geloven en gelovig te blijven in een cultuur waar maar weinig 
het geloof ondersteunt. Anderzijds biedt mondigheid ook nieuwe mogelijkheden, omdat het 
uitnodigt tot een volwassener omgang tussen predikant en gemeenteleden. In meer traditionele 

structuren is de predikant toch vaak een soort ‘ouderfiguur’, die weliswaar met veel ontzag 
benaderd wordt, maar tegelijk ook altijd moet ‘leveren’, en gemakkelijk wordt ingezet om de 
verantwoordelijkheid voor het eigen geloof bij gemeenteleden weg te halen. Wanneer die 
bevoogdende relatie verdwijnt (en veel gemeenten zitten juist op dit punt in een overgangsfase, 
die voor problemen zorgt), kan er ook ruimte komen voor predikanten en gemeenten die op 
bepaalde punten van mening verschillen, en tegelijk elkaar in hun waarde laten vanuit de 
overtuiging dat wij primair verantwoordelijkheid zijn voor onze eigen ziel, en dat de predikant 
op dit punt ook tot op zekere hoogte eigen keuzes mag en moet maken. Om een voorbeeld te 
noemen: een predikant die ethisch moeite heeft met het inzegenen van een huwelijk van 
mensen die eerst samengewoond hebben of met een huwelijk van mensen van gelijk geslacht 

zou in een meer paternalistische relatie al snel stuiten op boosheid. Immers, ‘vader’ of ‘moeder’ 
moet wel leveren. In een meer mondige omgang met elkaar zou de predikant duidelijk kunnen 
maken welke moeite hij of zij ermee heeft en wat dit voor hem of haar betekent, zonder dat de 
predikant daarmee dwang uitoefent op het stel, of hun keuzes verdacht maakt. Hij of zij bakent 
het terrein af waarvoor hij of zij verantwoordelijkheid wil of kan nemen, en respecteert tegelijk 
de ruimte die de ander neemt. Het moge duidelijk zijn dat predikantschap in deze mondige 
situatie ook meer een gezicht krijgt van ‘begeleider’ en ‘medereiziger’ dan van ‘vader’ of ‘heer’ 
(dominee). 
 

Subjectivering, ten slotte, is een term die als het ware de ‘binnenkant’ aanduidt van 
individualisering. Waar individualisering min of meer wijst op het feit dat mensen zich minder 
dan vroeger laten ordenen in instituten en collectieven, gaat subjectivering over de vraag wat 
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dit nu doet met mensen. Hoe laten zij hun keuzes bepalen, ook in geloofszaken? Hier geldt dat 
mensen steeds minder hun keuzes maken op grond van wat ‘hoort’, van wat ‘verwacht wordt’, 
of van wat ‘past’ bij de rol die zij hebben. Zij maken daarentegen hun keuzes steeds meer op 
basis van wat zij ‘verlangen’, de ‘behoeften’ die zij (menen te) hebben. Waar vroeger mensen 
meer geneigd waren zichzelf weg te cijferen, hun eigen emoties en verlangens te wantrouwen 

en te onderdrukken om zich zo aan te kunnen passen aan de verwachtingen die bij hun rol 
hoorden (denk aan vrouwen in de gemeente), geldt nu dat mensen geleerd hebben die 
gevoelens toe te laten, ze serieus te nemen en ernaar te leven. Ook hier gaat dat gepaard met 
verhoogde kwaliteitseisen. Subjectivering betekent namelijk niet per se dat mensen heel andere 
keuzes gaan maken, maar wel dat de redenen voor hun keuzes veranderen. Zij investeren meer 
van zichzelf, zijn vaak ook meer intensief (en daarmee tegelijk kwetsbaarder) betrokken bij de 
zaak. En dat vertaalt zich ook in hogere eisen ten aanzien van de predikant. Die is op zijn of 
haar beurt uiteraard ook een mens die minder bereid is zijn of haar eigen gevoelens en 
verlangens ondergeschikt te maken aan het ‘ambt’; de persoon en de biografie vragen meer 

ruimte. Dat kan enerzijds leiden tot verdiepte relaties in de gemeente, en een minder formele 
omgang tussen predikant en gemeenteleden (Gerkin), maar dat gaat tegelijk ook gepaard met 
hogere eisen aan sociale vaardigheden en het beheren van de eigen emotionele huishouding. 
In dit verband spreekt Rein Nauta van de noodzaak voor voorgangers om “vreesloze nabijheid” 
te ontwikkelen: nabij mensen te kunnen zijn en tegelijk met hen van mening te kunnen 
verschillen, zonder de relatie te verbreken. In de sfeer van: “Ik houd nog steeds van je, en ik 
vind je nog steeds aardig, maar ik ben het niet met je eens”. Voor predikanten, geboren pleasers 
als ze vaak zijn met een behoorlijke behoefte aan bevestiging, is dat overigens niet gemakkelijk 
om te leren. 

 
Ideeën en voorstellen 
Een deel van de uitdagingen die ik heb geschetst, hebben naar mijn gevoel te maken met de 
overgangsfase waarin veel gemeenten zich bevinden. Het vinden van een andere rolopvatting 
van de predikant, eentje die meer past bij een mondiger en subjectivistischer cultuur, is een 
kwestie van tijd. Dat zal veranderen naarmate jongere mensen doorgroeien. Er zijn ook 
uitdagingen van meer structurele aard, die ingrijpen in de manier waarop we momenteel het 
predikantschap vormgeven. Op dat punt wil ik graag wat gedachten en voorstellen lanceren, 
die naar mijn gevoel passen bij de huidige tijd en recht doen aan de essentie van het 

predikantschap. Ik kijk daarbij ook met een schuin oog naar de missionaire pionierssector, waar 
momenteel veel onderzoek gebeurt naar leiderschap en voorgangerschap. Ook hier houd ik het 
weer op drie aanbevelingen. 

Mijn eerste voorstel is kort, en sluit aan bij wat ik eerder schreef: meer dan ooit is het 
belangrijk dat predikanten een gezonde spiritualiteit hebben en een helder besef van wie ze 
zijn als predikant (roeping dus). In mijn eigen onderzoek naar missionaire pioniers in Europa 
valt me bijvoorbeeld op dat zij qua baanzekerheid, torenhoge en onrealistische verwachtingen, 
beperktheid aan geld en mensen, en een onzekere en veeleisende omgeving onder zeer hoge 
druk staan. Toch vallen er maar heel weinig van hen om. Als we hen vragen naar de bronnen 
van hun resilience (weerstand, volharding), dan wijzen ze bijna allemaal op het ‘theodrama’ 

waarin zij hun rol zien: het is Gods missie en ik mag daaraan meewerken, niet andersom. Ik 
geloof niet in een predikantschap van de toekomst waarin geminderd wordt op het belang van 
roepingsbesef en geloofsleven. Gebed, studie, meditatie, rust, intellectuele doordenking: ze zijn 
en blijven broodnodig, gedurende de hele loopbaan. Voor kerkenraden lijkt het me ook de 
eerste taak om daarop toe te zien. Hier ligt het risico van een focus op de situaties waar het 
mis gaat tussen een predikant en de gemeente; daaruit zou je bijvoorbeeld zomaar kunnen 
afleiden dat theologische deskundigheid er niet meer toe doet voor een gemeente. Ik geloof 
daar niets van. Laten we vooral blijven kijken naar de plekken waar het goed gaat, en daarvan 
leren. Ik maak me sterk dat aandacht voor deze zaken iets te maken heeft met het antwoord 

op de vraag waarom het goed gaat op zoveel plekken. 
Een volgend voorstel gaat over teamwerk. In de huidige complexiteit van de 

samenleving, gepaard aan de hogere kwaliteitseisen die gesteld worden door mondige en goed 
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opgeleide mensen, is het onmogelijk dat één persoon over de kennis beschikt die nodig is om 
een gemeente goed voor te gaan. Zulke mensen bestaan niet, en als een kerkenraad denkt zo 
iemand gevonden te hebben, dan is het iemand die zichzelf niet kent of een narcist. Dat 
betekent dat teamwerk meer dan ooit onmisbaar is. En dan heb ik het niet over een kerkenraad 
die de dominee ‘ondersteunt’ of op hem of haar ‘toeziet’. Ik bedoel dan dat het predikantschap 

als zodanig het werk moet zijn van een team.  
Concreet: als een gemeente één predikantssalaris te besteden heeft, zou ik inzetten op twee 
deeltijders in plaats van een voltijder. Daarmee kan ook de kwaliteit omhoog. Dat veel 
predikanten elke zondag moeten preken (en soms zelfs tweemaal per zondag) is simpelweg 
onmogelijk vol te houden als je kwalitatief goede preken wilt. Kerkenraden moeten erop inzetten 
dat een predikant niet vaker dan tweemaal per maand preekt. Alleen dan kun je verwachten 
dat de preek goed bestudeerd en voorbereid is, en dat de predikant tijd heeft gehad om erover 
te mediteren en de preek in de context te plaatsen. En als je niettemin elke week een preek 
wilt horen, zul je dus in teams moeten denken. Doe je dat niet, mopper dan ook niet dat de 

kwaliteit van preken doorgaans mager is. Wie kwaliteit wil, moet ervoor willen betalen, zo simpel 
is het. 
Maar teamwerk is niet alleen betaald werk. Ik kan me prima een team voorstellen waarin een 
(betaalde) theologisch geschoolde kracht anderen toerust, zoals een pastoraal team, een 
liturgisch team, enzovoort. Omdat mensen vaak druk zijn, is het te overwegen om hiervoor 
vrijwilligersvergoedingen (max. €1500 per jaar) beschikbaar te stellen, zodat bijvoorbeeld een 
0,5 fte professionele theoloog samenwerkt met 5-6 betaalde vrijwilligers. Een gemeente hoeft 
daar werkelijk niet groot voor te zijn (wij hebben nog geen 70 leden en werken ook zo). Dat er 
steeds meer deeltijdpredikanten en lege vacatures zijn, heeft voor mijn gevoel ook niet zoveel 

te maken met geld. Want laten we eerlijk zijn: als tien huishoudens ieder tien procent van hun 
inkomen geven, heb je een compleet salaris over. Dus in principe kan een gemeente van 50 
leden gemakkelijk een fulltime predikant betalen; het is een rare gedachte dat je daarvoor 
minstens 200 leden nodig hebt. De meeste Nederlandse kerken hebben verrassend lage 
opvattingen over wat je aan geld uit de gemeente kunt verwachten (dat heeft mede te maken 
met een weinig uitdagende en ondernemende presentatie). Ook het verkopen van een gebouw 
(vaak een onderhoudsblok aan het been) kan daarbij helpen. Hoe dan ook: inzetten op 
teamwerk, vrijwilligersvergoedingen voor specialisten, en daarbij een betere financiële bijdrage 
vragen van de gemeente lijkt me belangrijk.  

 
Mijn derde voorstel: hoewel ik er niets van geloof dat de kerk van de toekomst geen 

emplooi heeft voor theologen, denk ik wel dat dit emplooi er anders zal uitzien. Meerdere 
factoren zetten het aantal fulltime-predikantsplaatsen onder druk. Flexibilisering speelt een rol: 
veel gemeenten vinden het prima om geen vaste predikant te hebben. Dat drukt de vaste lasten 
en het zorgt voor variatie op de preekstoel. En theologisch is daar niet eens zoveel tegenin te 
brengen; het hangt allemaal sterk af van de aanwezige kwaliteit in de kerkenraad en de rest 
van de gemeente. Uiteraard speelt ook de krimp van veel gemeenten een rol. Salarislasten zijn 
nu eenmaal meestal de grootste kostenpost voor een kerk, en tegelijk ook eigenlijk de enige 
waarop je kunt bezuinigen. Ik zou graag zien dat kerken wat eerder hun gebouw verkochten 

dan de dominee de deur uitdoen (je kunt je geld beter in mensen steken dan in stenen), en ik 
blijf benadrukken dat de meeste kerken veel meer geld kunnen geven dan ze nu doen, maar 
dat is niet overal mogelijk. 
Hoe dan ook, er zal vast werk blijven voor de heel goede predikanten. Er zullen ook voorlopig 
wel gemeenten blijven die gewoon gaan voor een vaste predikant met een zo groot mogelijke 
aanstelling. En wanneer meer in teams gedacht wordt, zullen er wellicht ook meer banen 
komen, zij het niet altijd voor academische theologen. Maar je zult waarschijnlijk ook steeds 
vaker andere vormen zien: predikanten die bij verschillende gemeenten in dienst zijn, of 
freelancers en zzp’ers als voorganger. Gemeenten van verschillende kerkverbanden, zeker 

gemeenten die dicht bij elkaar liggen, kunnen ook meer gaan samenwerken door bijvoorbeeld 
in regionale of stedelijke teams te gaan denken, waarbij elke gemeente iemand ‘inlegt’ in het 
team. 
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De flexibilisering betekent natuurlijk ook iets voor de opleidingen. Je kunt niet 
verwachten dat mensen zich zes jaar in de collegebanken gaan afmatten voor een studie waarin 
niet voldoende werk is om een gezin te onderhouden, of waarin je tijdelijke deeltijdbaantjes 
aan elkaar moet rijgen tot je veertigste. De studie zal daarom ook moeten flexibiliseren. Daar 
zijn overigens ook andere goede redenen voor, zoals het verlagen van de instroomdrempel voor 

mensen die een andere studie hebben gedaan of een andere baan hebben. Zelf lijkt het me 
ideaal om een korte initiële studie te hebben, waarin iemand wordt opgeleid tot basispredikant 
(2-3 jaar). Dit moet toegankelijk zijn voor iedereen met gebleken academisch niveau, ongeacht 
werkervaring, leeftijd en opleiding. Wanneer zo iemand een gemeente vindt (doorgaans in 
deeltijd), kan hij of zij beginnen aan een langdurige nascholing en bijscholing, waarbij hij of zij 
elk jaar een aantal weken plaatsneemt in de collegebanken gedurende 20-30 jaar (zoals een 
piloot of arts). Daarin kunnen dan carrièrestappen worden ingebouwd naar predikant en senior-
predikant, afhankelijk van anciënniteit en opleidingsniveau. Dat lijkt me qua opleiding beter dan 
te doen alsof iemand die op 25-jarige leeftijd met zes jaar opleiding achter de knopen al 

deskundig genoeg is. Voortdurende kwaliteitsontwikkeling moet veel gewoner en 
vanzelfsprekender worden. 
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Verslag Werkgroep prof. dr. Stefan Paas.  
 
De werkgroep begon met een algemene vragenronde over de lezing die Stefan had 
gehouden. 
Een geanimeerd en boeiend gesprek. 

Stefan gaf zijn gehoor een inkijkje in de praktijk van het nieuwe werken van de voorganger 
door ons deelgenoot te maken van zijn ervaringen bij ‘Via Nova’ , een 
gemeentestichtingsproject in Amsterdam. 
In ‘Via Nova’ wordt gewerkt met een team van voorgangers die allemaal hun eigen kwaliteiten 
en expertise hebben. Op deze manier vult men elkaar aan en is het mogelijk om goede 
kwaliteit te waarborgen. Er wordt gelet op een gemengde samenstelling van de teams. Naast 
professionele krachten zijn er ook lerende vrijwilligers. 
Belangrijk is dat het team werkt aan en leeft in een geestelijke gemeenschap; de 
gemeenschap die van de kerk mag worden verwacht moet in het leiderschapsteam zichtbaar 

zijn. 
 
In het gesprek gaf een van de aanwezigen het voorbeeld van gemeente-overschrijdend 
teamwerk van drie kerken (GKV/ NGK )  ; een goed werkende inspirerende uitdaging. 
 
Van belang is dat bij het werken in een team er een gezamenlijk inspanning is om als team 
ook te groeien in geestelijk leiderschap. Het is goed om te realiseren dat dit tijd en inzet 
vraagt. 
Die tijd en inzet is het meer dan waard als het goed gaat. 

 
Van de drie aangeleverde stellingen hebben we over de eerste twee een gesprek gevoerd. 
De eerste stelling luidt: 
Predikanten zitten momenteel gevangen tussen torenhoge verwachtingen die opgeroepen 
worden door de snel veranderende context (het schaap met zeven poten) en amateurisme 
aan de kant van kerkenraden en kerkverbanden. Het is een ‘perfecte storm’ die hen treft. 
 
Overwegingen en aandachtspunten bij deze stelling. 
 

De wereld is veranderd en dus is het werk van de predikant veranderd. Maar de kerkelijke 
werkomgeving is niet altijd mee veranderd. Gemeenteleden en kerkenraden hebben moeite 
om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Het lijkt soms alsof gemeenten nog op weg zijn 
met een verouderde kaart terwijl het landschap is veranderd. Maar het landschap heeft altijd 
gelijk. 
Dat betekent dat het van belang is op een nieuwe manier naar het werk van de predikant te 
kijken en rekening te houden met een nieuwe werkelijkheid. 
Die nieuwe werkelijkheid kan zich als volgt vertalen: 

- Het is maar zelden waar dat een predikant alle facetten van het gevraagde werk 
volledig beheerst, daarvoor is wat er gevraagd wordt te veel zijdig en complex 

geworden. 
- Als een gemeente kwaliteit wil in de prediking is twee preken per maand het 

maximum. 
- Als van predikanten wordt verwacht dat zij bij de tijd zijn moet er goede ruimte zijn 

voor bijscholing en bezinning. 
 
In een veranderde wereld zou het wenselijk zijn als iedereen in de gemeenschap zich dat 
bewust is en op een volwassen manier op die verandering kan reageren. Regelmatig 
verhouden gemeenteleden zich onvolwassen tot de veranderingen en in hoge mate ook tot de 

predikant die aan die veranderingen vorm geeft. Gemeenteleden zouden moeten leren om te 
komen tot een zelfstandig geloof en geestelijke verantwoordelijkheid moeten nemen om zich 
tot de nieuwe situatie te verhouden. Dan wordt er niet gemopperd maar kun je als broers en 
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zussen op een volwassen manier met elkaar van mening verschillen en samen de zoektocht 
aangaan om eigentijds kerk te zijn. 
 
In het gesprek kwam naar voren dat predikanten niet alleen slachtoffer zijn.  Er zijn inderdaad 
situaties dat een predikant getroffen wordt door een ‘perfecte storm’.  Dan zit alles tegen en 

lijkt er geen andere mogelijkheid dan het verbreken van de banden. 
Maar het is belangrijk om ook oog te hebben voor de eigen verantwoordelijkheid van de 
predikanten om op tijd bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en steeds te reflecteren op 
hun eigen professionaliteit,  zodat verantwoordelijkheid nemen prioriteit wordt en het 
slachtofferschap misschien toch kan worden voorkomen. 
 
De tweede stelling luidt: 
Flexibele arbeid hoort bij deze tijd. We creëren er arbeid mee en het stelt meer mensen in 
staat om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Want in een periode van toenemende 
werkloosheid en onzekerheid, verlaagt het de drempel voor werkgevers om mensen in te 
huren. Het is echter wel in ieders belang dat flexibiliteit voor organisaties hand in hand gaat 
met zekerheid voor medewerkers. 
Bron: Intermediair. 
 
De waarheid van deze stelling staat als een paal boven water. 
Het wordt waar gemaakt op veel plekken in het kerkelijk werk, zoals in het bovengenoemde 
voorbeeld van ‘Via Nova’. 
Opvallend in het gesprek was dat juist hier vooral ook twee kanten van de zaak werden 

belicht. 
Teamwork is belangrijk en de situatie van veel gemeenten en predikanten vraagt vaak om 
deeltijdwerkers. Kerken moeten leren met die nieuwe situatie te werken en er hun voordeel 
mee te doen. 
Maar de andere kant kwam ook naar voren: deeltijd werk beperkt mogelijk. 
De beperking zit hierin dat het werk van predikant wel vraagt om een minimum aantal uren 
van inzet en aanwezigheid. Dat heeft te maken met de betrokkenheid op de gemeenschap, 
die gewoon een minimum aantal contacturen vraagt.  Maar het  heeft ook te maken met de 
gevraagde kwaliteit. Stefan stond op ludieke wijze stil bij serieuze en inhoudsvolle werk van 

een predikant, door het te vergelijken met dat van een cabaretier.  Predikanten werken veel 
harder en zijn veel creatiever dan iemand als Youp van ’t Hek (een tamelijk gevierde 
grappenmaker in Nederland).  
Iemand die met een cabaret programma door het land gaat kan zichzelf avond aan avond 
herhalen; een predikant levert elke week (nog steeds in de meeste gevallen)  een goed 
doordacht verhaal en heeft dan misschien ook nog een begrafenis geleid en/ of een 
huwelijksdienst (naast vele andere zaken die in een week voorbij komen). 
Kortom: een vak om trots op te zijn, maar wel een vak om niet te willen doen in een al te 
beperkt deel van je tijd.  
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Ontwikkelingen in visie op het ambt bij predikanten en 

gemeenteleden  
  

Sake Stoppels  
  

Zelden heeft het pausschap in korte tijd zo’n andere beleving gekregen als bij de 
pauswisseling in 2013. Paus Benedictus XVI is als persoon al nooit heel populair geweest, 
maar hij stond ook nog eens symbool voor het grootschalige misbruik binnen de RKK. Zijn 
opvolger, paus Franciscus, geeft leiding aan dezelfde kerk met dezelfde pijnlijke erfenissen en 
misstanden, maar wist in heel korte tijd qua imago het tij te keren en de Rooms-katholieke 
Kerk weer een positieve uitstraling e geven. Deze casus is een perfecte illustratie van wat we 

breder kunnen constateren: het ambt is niet doorslaggevend, bepalend is de persoon van de 
ambtsdrager.   

Ik heb voor de onderbouwing van deze stelling alleen maar kranten, sociale media en de 
televisie geraadpleegd. In wetenschappelijke zin is dat natuurlijk een wankele basis, maar 
tegelijk is de verschuiving in het imago van de Rooms-katholieke Kerk volstrekt helder. Daar 
hoef je eigenlijk ook geen onderzoek voor te doen. Ik trek die lijn door naar het ambt binnen 
de reformatorische kerken. Het ambt speelt een zeer ondergeschikte rol in het feitelijke 
functioneren van gemeenten, ook als het gaat om crisissituaties. Doorslaggevend zijn de 
poppetjes, niet de etiketten.   
  

Weinig zicht op de beleving van het ambt  

 
Welke ontwikkelingen kunnen we signaleren rond de visie op het ambt bij zowel predikanten 
als bij gemeenteleden? Dat is de centrale vraag in dit artikel. Deze vraag is echter eigenlijk 
niet te beantwoorden. Er is feitelijk niet of nauwelijks empirisch materiaal waar ik me op zou 
kunnen baseren. Dat betekent dan ook dat mijn bijdrage geen hoog empirisch gehalte zal 

hebben. Ik zal wel wat resultaten van onderzoek inbrengen, maar of daarmee echt 
ontwikkelingen en mogelijke verschuivingen in de beleving van het ambt in kaart kunnen 
worden gebracht, is maar zeer de vraag. Voor het in kaart brengen van een ontwikkeling 
moet je immers longitudinaal onderzoek doen en dat ontbreekt bij mijn weten als het gaat 
om het ambt en de beleving daarvan. Het zou goed zijn daar eens empirisch naar te kijken. 
Theologische interesse in het ambt is er zeker nog, maar sociaalwetenschappelijke aandacht 
is zeer beperkt. Ik sluit me daarom aan bij Mees te Velde die in een (niet-empirisch 
getoonzette) baptistische bundel over het ambt zich afvraagt hoe de praktijk er eigenlijk 
uitziet. Ervaren gemeenteleden bijvoorbeeld hun voorganger als iemand die ‘de andere kant’ 
representeert, als iemand die een profetisch geluid mag/moet laten horen dat schuurt en 

ergerlijk is of zien ze hem of haar vooral als verlengstuk van de eigen theologische en/of 
maatschappelijke voorkeuren?1 We weten daar eigenlijk maar heel weinig van.   

Primus inter pares: interesse in het ambt vanwege de dominee  

 
Wat we wel weten is dat de interesse in het ambt binnen de protestantse wereld er vooral is 

vanwege de predikant. De aandacht voor het ambt en de beleving daarvan wordt primair 
gevoed vanuit de interesse in één van de drie ambten, namelijk dat van de predikant. George 
Orwell’s uitspraak dat ‘some are more equal than others’ kun je in zekere zin ook toepassen 

mailto:s.stoppels@vu.nl
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op het drievoudige ambt binnen de calvinistische kerken. Zo stelt de theoloog Eddy van de 
Borght in zijn dissertatie over het ambt uit 2000 dat het ambt van dienaar des  
Woords cruciaal (‘essential’) is voor de kerk. Dat geldt niet voor de twee andere ambten.2 In 
hetzelfde jaar verscheen ook de dissertatie van Margriet Gosker over het ambt in de 
oecumenische discussie.3 Ze constateert dat in de oecumenische bijt de calvinistische 

ouderling en diaken vreemde eenden zijn. Het Lima rapport uit 1982 over doop, eucharistie 
en ambt kent deze beide ambten niet, althans niet in deze vorm. Gosker schrijft dat je dat als 
een lacune in het Lima rapport kunt beschouwen, maar ze verwijst ook naar haar eigen 
traditie: “Zou het ook zo kunnen zijn, dat rekening moet worden gehouden met een ‘lacune’ 
in de protestantse ambtsopvatting?”4 Hier ligt in haar ogen huiswerk voor de kerken van de 
Reformatie. Er is op papier gelijkheid der ambten, maar in de praktijk ligt dat anders. Zo 
houden predikanten hun ambtsbevoegdheid, ook als ze niet meer in actieve dienst zijn, 
terwijl dat voor de ouderling en de diaken niet geldt. Ook heef de predikant als enige de 
keuze om al dan niet ambtskleding te dragen. Aan alle drie de ambten schrijft Gosker een 

Christus-representerend karakter toe, maar ook hier zal dat karakter het sterkst worden 
gevoeld bij de predikant. Het is ergens veelzeggend dat zowel van de Borght als Gosker – 
afgaande op de titel van hun dissertaties – breed insteken op het ambt, maar zich vooral 
concentreren op het ambt van dienaar des Woords.   

Onderzoek naar beleving van het ambt  

 
Zoals gezegd, er is weinig gefundeerde kennis van de beleving van het ambt. Er is wel enig 
onderzoeksmateriaal en dat zal ik hier dan ook presenteren.  
De CHE-socioloog Teus van de Lagemaat deed onderzoek naar individualisering binnen de 
Gereformeerde Bond (GB), een bevindelijk-orthodoxe stroming binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland. Hij deed dat zeer lokaal, namelijk binnen een aantal GB wijkgemeenten in zijn 

woonplaats Ede. Het is een uniek onderzoek in die zin dat hij niet alleen keek naar de 
predikant, maar ook naar de ouderling en de diaken. Ik ken geen ander onderzoek waarin 
alle drie de (calvinistische) ambten worden onderzocht. Van de Lagemaat werkte met een 
‘gezagscore’ waarmee hij het gezag mat dat gemeenteleden toekennen aan ambtsdragers. 
Op een schaal van 0 tot 1 kwam hij tot een score van 0,44. Hij typeert dat als ‘niet erg 
hoog’.5 Het ambt op zich maakt weinig indruk op gemeenteleden. “Slechts een minderheid 
(19%) waardeert nadrukkelijk het gezag op basis van de positie van de ambtsdrager.”6 Het 
bleek van de Lagemaat ook dat mensen over het ambt geen helder beeld hebben, zeker als 
het gaat om de vraag of ambtsdrager ook vanuit of namens God spreekt. De predikant heeft 
op basis van zijn theologische kennis en zijn centrale positie in de eredienst wel een hoger 

aanzien dan de ouderling en de diaken. Maar ook hier is de persoon belangrijker dan de 
positie. ‘Uiteindelijk zijn we allemaal gewone mensen’, zo citeert van de Lagemaat een van 
zijn respondenten. Het onderzoek is uiteraard niet representatief voor de PKN als geheel, laat 
staan voor de ambtsbeleving in andere kerken, maar het plaatje dat van de Lagemaat schetst 
is wel zeer herkenbaar.   
In 2014 schreef PKN-scriba Arjan Plaisier zeven brieven over het ambt.7 De brieven waren 
bedoeld als bemoediging voor het werk van de verschillende ambtsdragers. Plaisier wilde met 
de brieven ook het ambt als het ware optillen: ambtsdragers doen geen ‘klussen’, maar zijn 
geroepenen. Ze zijn geroepen van Godswege en het is de roeping van de kerkenraad de 

gemeente te bewaren bij het heil. Plaisier vroeg kerkenraden te reageren op zijn brieven. De 
ingezonden reacties laten zien dat er sprake is van een diffuus ambtsbeeld bij ouderlingen en 
diakenen. We komen een mix tegen van laagkerkelijke en hoogkerkelijke ambtsopvattingen. 
Rond het eigen functioneren als ambtsdrager en kerkenraad worden Plaisier’s begrippen als 
‘roeping’, ‘offer’, ‘supervisie’ en ‘toezicht’ vaak niet herkend als passend. Dergelijke begrippen 
zijn teveel ‘van bovenaf’. De taal in de brieven wordt door meerderen als te hoogdravend 
ervaren. Veel ambtsdragers spreken liever van begeleiden en faciliteren. Maar tegelijk 
ervaren veel ambtsdragers hun ambt als meer dan een willekeurige functie. De kerkenraad is 
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ook iets anders dan een ‘bestuur’ en de kerk of gemeente is geen vereniging, maar een 
geloofsgemeenschap. Het plaatje is hier dus wat dubbel.   

Het ambt binnen bredere kaders  

 
Het ambt staat uiteraard niet alleen. Het is verbonden met het denken over de kerk en de 
wijze waarop deze is georganiseerd. De godsdienstsocioloog Marten van der Meulen schreef 
onlangs in het Ouderlingenblad dat het verenigingsmodel zijn tijd heeft gehad.8 Hij is bepaald 

niet de eerste die dat zo stelt.9 Tussen 1850 en 1960 ontstonden tal van verenigingen en de 
kerk liftte op die stroom mee. Veel verenigingen hebben het momenteel moeilijk, denk aan 
politieke partijen, maar ook aan sportverenigingen die moeilijk aan vrijwilligers kunnen 
komen. Het probleem van de kerk is daarmee voor een deel dus ook gewoon redelijk 
verklaarbaar. Het is in zekere zin het voorspelbare gevolg van de maatschappelijke 
transformatie die momenteel gaande is. Verenigingen worden vervangen door netwerken en 
in plaats van langdurig commitment waarvoor je vroeger een lintje kreeg, heb je de zzp-er 
die niet weet of er ook volgende week nog brood op de plank is. Nu zie je veel incidentele, 
tijdelijke en ook partiele vormen van participatie en (ver)binding. Ik denk dat het ambt hier 

ook een tik van mee krijgt. Het ambt is natuurlijk niet één-op-één gekoppeld aan het 
verenigingsmodel, maar er lijkt wel een relatie te zijn. Het ambt past binnen een institutioneel 
denken en juist dat denken staat in onze tijd zwaar onder druk. In dit verband sta ik stil bij 
twee recente publicaties die niet over het ambt gaan, maar wel licht op de plaats en de 
beleving ervan kunnen werpen.  

De eerste publicatie is het boekje Nieuw leiderschap.10 Het is geschreven door twee 
organisatiedeskundigen en een systematisch theoloog van de Theologische Universiteit 
Apeldoorn. Ik pik er een paar zaken uit. Alex de Bruijn, organisatieadviseur binnen met name 
het onderwijs, introduceert het concept ‘commons’. “Een common is een 

samenwerkingsverband tussen mensen, los van markt en staat. Een andere omschrijving: 
een platform om samen dingen te doen.”11 Het gaat hier om burgercollectieven, doorgaans 
gestart vanuit een specifieke interesse of specifiek belang en zonder hiërarchische 
structurering. Vanuit de geschiedenis kennen we de gilden en de begijnhoven, in onze tijd 
kunnen we denken aan de opkomst van lokale politieke partijen12 en aan de 
pioniersbeweging binnen de kerken. Deze laatste beweging heeft een hoge vlucht genomen 
en we zien vaak een zekere spanning tot het institutionele denken binnen de bestaande 
kerken. Momenteel doen we binnen de Protestantse Kerk onderzoek naar de relatie tussen de 
bestaande kerken en de pioniersplekken, ook als het gaat om de plek van het ambt. Daarbij 
zien we dat ambtelijk denken zeker in de begintijd van pioniersplekken niet sterk aanwezig is. 

Dat spoort met wat Robert Doornenbal schrijft in zijn dissertatie Crossroads. Hij constateert 
dat het ambt geen belangrijke rol speelt in wat hij noemt de Emerging Missional 
Conversation.13 Het betreft hier met name de Amerikaanse wereld van kerkelijke pioniers en 
vernieuwers die zoeken naar nieuwe gestalten van kerk-zijn. In lijn met Doornenbals 
observatie is het ontbreken van woorden als ‘office’ en ‘ordination’ in het zakenregister van 
de uitvoerige handboeken van Michael Moynagh, de huistheoloog van de Britse fresh 
expression beweging.14 Kennelijk doet het ambt er niet zo toe in de wereld van de pioniers. 
Mogelijk verandert dat overigens als pioniersplekken uit de pioniersfase geraken en zaken als 
bestendiging en structurering belangrijk worden. Ook deze plekken zullen dan immers 

onontkoombaar moeten zoeken naar vastere patronen van leiderschap.   
Ik keer terug naar het boek Nieuw leiderschap. Prikkelend is wat Dick Both in zijn hoofdstuk 
schrijft. Veel bedrijfsculturen zijn niet meer toegesneden op hoe jonge mensen zijn en hoe ze 
willen werken. Bedrijven zullen aan de bak moeten om in rapport te blijven met de 
tijd(geest). “Want eisen dat jongeren zich aanpassen, dat werkt niet meer. Dan gaan ze 
gewoon ergens anders heen, of sterker nog, dan richten ze hun eigen bedrijven op en laten 
ze ons verbijsterd achter.”15 Ook dit plaatje is herkenbaar voor de kerk. Pioniers zijn nogal 
eens mensen die binnen de klassieke gestalten van de kerk niet goed uit de voeten kunnen.  
Zij zoeken een eigen weg buiten de gebaande paden.16  
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De Bruijn en Both schrijven beiden niet over de kerk. Die taak is weggelegd voor Arnold 
Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. 
Het is vooral vanwege zijn bijdrage dat ik het boek aanhaal. Huijgen concentreert zich op de 
vraag hoever een christen mee kan gaan in het denken in gedeeld leiderschap.17 Hij komt – 
uiteraard! – uit bij dienend leiderschap in het spoor van Jezus en staat kritisch tegenover het 

denken in termen van autonomie. Ik kan inhoudelijk gezien op zich goed leven met Huijgen’s 
reflectie, maar tegelijk mist hij door de abstractheid van zijn betoog in mijn ogen volledig de 
boot. De lijnen en ontwikkelingen die door Both en de Bruijn zijn geschetst, krijgen namelijk 
niet echt een kerkelijke vertaling. Wat bijvoorbeeld betekenen ‘commons’ voor de kerk? Wat 
is de rol van het ambt in een tijd van organiseren van onderop? Wat is de plek van de 
klassieke denominatie in een tijd van netwerkvorming die geen weet heeft van traditionele 
kerkelijke grenzen? Huijgen verontschuldigt zich in zekere zin voor allerlei omissies als hij 
schrijft dat hij geen praktisch theoloog is. Die verontschuldiging past hier ook, want Both en 
de Bruijn leggen fundamentele vragen en uitdagingen op het bordje van de kerk en de 

(praktische) theologie. We kunnen in mijn ogen dan niet volstaan met iets als een pleidooi 
voor dienend leiderschap. We zullen scherper in beeld moeten zien te krijgen welke 
organisatiekundige zaken aan de orde zijn en mogelijk om verandering vragen.   
Als ik dit spoor nog wat breder trek, komen ook denominaties in beeld. We zien in onze tijd 
dat lokale gemeenten meer hun eigen spoor gaan trekken, los van het kerkverband waar ze 
deel van uit maken. De ‘aansturing van boven’ kan dan gemakkelijk als frustrerend worden 
ervaren binnen lokale gemeenten. Dit proces van ‘lokalisering’ heeft te maken met een 
ontwikkeling waarbij gelovigen zich vooral verbonden weten met een concrete lokale 
geloofsgemeenschap en vaak nauwelijks nog zicht hebben op wat er bovenplaatselijk speelt. 

Vaak hebben ze er ook helemaal geen interesse in. Het past in een ontwikkeling die we 
individualisering van geloofsgemeenschappen zouden kunnen noemen. In zekere zin is deze 
ontwikkeling vergelijkbaar met de opkomst van lokale politieke partijen. David Roozen 
spreekt in dit verband van ‘congregational localism’.18 Grenzen tussen denominaties lijken 
daarbij ook weg te vallen. Illustratief is hier de vrij massale overgang van Vrijgemaakt 
Gereformeerden (GKv) in en rond de stad Groningen naar de Vrije Baptistengemeente in 
Groningen.19 Zo’n 30 á 40% van de ruim 1500 leden van deze sterk gegroeide en nog steeds 
groeiende stadskerk komt uit de GKv. De verschillen in ambtelijke structuur en cultuur 
vormen kennelijk geen belemmering en ook de andere dooptheologie en -praktijk 

verhinderen de massale overgang niet. Alleen al dit voorbeeld laat zien hoezeer we in onze 
tijd te maken hebben met schuivende panelen. Jan Rotmans heeft gelijk: we hebben niet te 
maken met een tijdperk van verandering, maar met een verandering van tijdperk.20 Dat zou 
ook best eens voor het ambt kunnen gelden.   
  

De tweede publicatie is afkomstig van twee Amerikaanse sociologen. In hun boek The Rise of  
Network Christianity beschrijven ze de opkomst van charismatische leiders die vanuit een 
eigen beweging en binnen netwerken opereren.21 Ze werken niet binnen de kaders van een 

denominatie, maar ‘werven’ via sociale media en eigen evenementen een eigen achterban. 
De onderzoekers zien dit fenomeen in toenemende mate en stellen dat de toekomst aan dit 
soort religieuze ondernemers is. Gelovigen zullen zich steeds minder met lokale gemeenten 
en overkoepelende kerkverbanden verbinden en identificeren. Het zal ook niet toevallig zijn 
dat in het register achterin het boek van de beide sociologen elke referentie aan iets als het 
ambt ontbreekt. We zien sporen van Network Christianity ook in Nederland. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de Global Leadership Summit die vanuit Willow Creek (Bill Hybels) jaarlijks 
als videoconferentie wordt aangeboden. In Nederland vond deze conferentie eind 2017 en 
begin 2018 op vijf plekken plaats. Telkens waren er een paar honderd deelnemers, zowel 

kerkelijke leiders als leiders van non-profits en profits. Lokale gemeenten kunnen zich 
verbinden met de Willow Creek filosofie via de Willow Creek Association. Wereldwijd zijn er 
nu zo’n 9000 lokale gemeenten die zich verbonden hebben met dit niet-denominatie 
gebonden netwerk.22 Illustratief in dit verband is ook de plaats die het Evangelisch 
Werkverband (EW) binnen de Protestantse Kerk in Nederland op haar conferenties inruimt 
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voor mensen als Randy Clark. Hij is de stichter van The Apostolic Network of Global 
Awakening, een internationaal opererende onafhankelijke beweging die zich concentreert op 
´a teaching, healing and impartation ministry´.23 Het EW kiest daarmee voor een verbinding 
met personen en theologische inhouden die ver af staan van de traditie binnen de kerk 
waarvoor ze zoekt naar vernieuwing. Dat is geen incident of uitzondering die de regel van 

trouw aan de denominatie bevestigt. Het is een illustratie van een – naar het nu lijkt – 
onomkeerbare ontwikkeling richting netwerkdenken en -handelen. En dat heeft 
onherroepelijk consequenties voor (de beleving van) het ambt.  
  

Heitink’s driehoek  

We keren terug naar het ambt van dienaar des Woords. In zijn boek Biografie van de 
dominee werkt de praktisch theoloog Gerben Heitink met een driehoek om het eigene van 

het predikantschap en de verschuivingen daarbinnen te typeren. De drie hoeken zijn 
achtereenvolgens de persoon van de voorganger, het ambt en het beroep. De driehoek is een 
behulpzaam schema om na te denken over religieus leiderschap in onze tijd. Heitink ziet ook 
drie denkbare bewegingen in deze driehoek: personalisering, professionalisering en 
clericalisering. Bij de drie hoeken van de driehoek en de bewegingen in de richting van deze 

hoeken sta ik hieronder stil.  

  

Heitink’s driehoek24 

 

      Persoon – geschiktheid – personalisering   

 

    Ambt –bevoegdheid – clericalisering             Beroep – bekwaamheid – professionalisering  

  

Persoon en personalisering  

Religieus leiderschap personaliseert meer en meer. De persoon van de voorganger – priester, 

predikant, kerkelijk werker etc. – wordt alsmaar belangrijker. We zien dat terug in de 
advertenties voor religieuze leiders. Onderzoek in bijvoorbeeld een tijdschrift als 
Kerkinformatie (PKN) leert dat kerkelijke gemeenten voorgangers zoeken met charisma en 
allerlei persoonlijke – vooral communicatieve – kwaliteiten.25 We zien kerken hiermee in de 
pas lopen met de bredere maatschappelijke ontwikkelingen, waarin de binding aan 
levensovertuigingen, levensbeschouwelijke stromingen en tradities afneemt en men zich 
meer oriënteert op individuele personen. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan de 
‘zwevende kiezer’ die vaak sterk vaart op het kompas van de lijsttrekker.   
In een niet gepubliceerd onderzoek van Heitink ter voorbereiding op een lezing voor het 

College van Visitatoren binnen de Protestantse Kerk (PKN) in 2012, wordt deze 
personalisering van het predikantschap gezien als problematisch. Het onheus of overmatig 
worden afgerekend op (het ontbreken van) allerlei persoonlijke kwaliteiten komt in dit 
onderzoek als het meest urgente probleem van predikanten naar voren.26 Predikanten voelen 
zich vaak overvraagd. Dat heeft zeker ook te maken met irreële verwachtingen binnen een 
krimpende kerk. Onwillekeurig kan de predikant beleefd worden als degene die het tij moet 
keren. Een en ander maakt dat we kunnen spreken van een paradoxale ontwikkeling. De 
predikant staat bepaald niet meer op een voetstuk. Tegelijk is het zo dat kerken in allerlei 
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opzichten nog steeds een domineeskerk zijn. De voorganger staat centraal, alle ogen zijn – in 
de eredienst ook letterlijk – op hem of haar gericht en de verwachtingen zijn hoog. 
Godsdienstpsychologe Joke van Saane stelt zelfs dat juist nu de voorganger steeds 
belangrijker wordt: ‘Het is een paradox. Hoe leger de kerk wordt, hoe meer mensen die lid 
blijven behoefte hebben aan iemand die hun keuze bevestigt. Wanneer je meegaat met de 

massa van de kerk, zorgt die massa ervoor dat je denkt: ik heb een goede keuze gemaakt. 
Maar in een lege kerk wordt de manier hoe de voorganger zich presenteert steeds 
belangrijker. Dus, hoe leger de kerk, hoe belangrijker de voorganger wordt.’27 Stefan Paas 
constateert iets dergelijks in zijn bijdrage voor vandaag. De krimpsituatie van veel kerken zou 
op die manier dus kunnen bijdragen aan ongezonde vormen van personalisering. Krimp 
verhoogt de druk op voorgangers. Heel gemakkelijk worden ze de gebeten hond.  Krimp 
heeft mogelijk ook nog een ander effect waardoor een negatieve spiraal nog eens versterkt 
zou kunnen worden. Robert Doornenbal constateert dat zwakke organisaties meestal niet in 
staat zijn sterke leiders aan te trekken.28 Hij constateert dit in algemene zin, maar er lijken 

goede gronden te zijn om deze stelling ook op de kerk te betrekken. Een krimpende en 
defensieve kerk lijkt geen grote aantrekkingskracht te kunnen uitoefenen op creatieve en 
innovatieve leiders. Stefan Paas refereert hier in zijn cultuurschets ook voorzichtig aan. Dat 
zou er toe kunnen leiden dat begaafde theologen er juist voor kiezen níet in de ‘klassieke’ 
kerk te gaan werken. Parallel hieraan zouden ook ouderlingen en diakenen – heel oneerbiedig 
gezegd – in toenemende mate uit de ‘B-categorie’ afkomstig kunnen zijn.   
  

Ambt en clericalisering  

De personalisering van het voorganger-zijn heeft consequenties voor het ‘soortelijk gewicht’ 
van het ambt. Het onderscheidende gezag dat daar voorheen vrijwel automatisch aan 
verbonden was, is voor een groot deel verdwenen. Bekend is de uitdrukking dat waar 

voorheen het ambt de persoon droeg, het nu omgekeerd is: de persoon draagt het ambt.  
Waar pastores vroeger min of meer konden blindvaren op hun vanzelfsprekende autoriteit, 
gezag en positie, wordt nu vooral een beroep gedaan op hun kwaliteiten als persoon, met 
name op hun communicatieve en sociale vaardigheden. Ondanks deze verschuiving komt uit 
Heitink’s al genoemde onderzoek het ambt niet naar voren als een op zich problematische 
categorie. Anders dan hij bijvoorbeeld verwachtte, blijkt het ambt op zich geen dominant 
thema te zijn in het (dis)functioneren van predikanten in relatie tot hun kerkenraden. In een 
vrij recent themanummer van het tijdschrift Handelingen, dat gaat over het welbevinden van 
de voorganger, speelt het ambt feitelijk ook geen rol. Uiteraard komt het wel ter sprake in 

het nummer, maar niet als een voor het welbevinden van de voorganger significante 
categorie.29 Hiermee in lijn zijn de resultaten van recent Duits onderzoek naar het 
welbevinden van predikanten. Het ambt blijft ook hier buiten beeld.30   
Predikant Johan van Holten staat in zijn promotie-onderzoek onder PKN predikanten naar hun 
opvattingen over rol en roeping maar weinig stil bij het ambt en de beleving ervan. Slechts in 
een enkele vraag in de enquête wordt gerefereerd aan het ambt. De onderzochte (aspirant-
)predikanten stemmen overwegend in met de stelling dat het predikantschap geen beroep is 
maar een ambt.31 Ze hechten ook aan het meeleven van de andere ambtsdragers met hun 
werk als predikant en vinden de onderlinge ondersteuning binnen de kerkenraad van 

belang.32 Hier lijkt overigens wel een probleem te liggen als we het onderzoek van Heitink 
mogen geloven. Naast het probleem van personalisering van het predikantschap ziet hij een 
tweede groot obstakel voor een gezonde gemeente: de zwakte van de kerkenraad binnen het 
presbyteriaal-synodale stelsel. Deze zwakte wordt volgens hem zichtbaar in een groeiend 
tekort aan ervaren ambtsdragers, een afname van het ambtelijk besef en een gebrek aan 
gedeelde spiritualiteit en geestelijk leiderschap. Predikanten lopen op tegen soms zeer 
zakelijk denkende en/of minder competente mede-ambtsdragers. Hierboven refereerde ik 
daar al even aan.  
Tot slot wijs ik nog op een boeiende beweging. Protestantse pastores bedienen zich meer en 

meer van het – vanouds – vooral rooms-katholieke ‘boordje’. Het motief van herkenbaarheid 
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lijkt hier een rol te spelen. De kerk is in hoog tempo tamelijk onzichtbaar geworden en in 
haar kielzog delen predikanten in hetzelfde lot. Een boordje creëert een nieuwe 
herkenbaarheid en biedt openingen voor contacten die er zonder dit kledingstuk niet zouden 
zijn. Het lijkt vooral om voorgangers te gaan met een bepaalde missionaire oriëntatie. Een 
uiterst simpel kledingstuk blijkt een hele wereld te kunnen openen. Kunnen we deze 

ontwikkeling vangen onder het proces van clericalisering? Dit label heeft voor velen een 
negatieve connotatie, maar duidelijk is wel dat het boordje symbool staat voor de bijzondere 
plek die de drager ook of juist in de bredere samenleving wenst in te nemen. Het verscherpt 
overigens wel het verschil tussen aan de ene kant de ‘boorddragende’ predikant en aan de 
andere kant de ‘boordloze’ ouderling en diaken.   
  

Beroep en professionalisering  

Een laatste verschuiving is er rond het gewicht van professionaliteit. Theologische expertise 
lijkt in de praktijk verhoudingsgewijs steeds minder belangrijk te worden. Terwijl theologen 
primair als ‘Schriftgeleerden’ worden opgeleid, wordt vanuit de praktijk vaak een ander appel 
op hen gedaan. Te denken valt dan aan communicatieve, sociaal-emotionele en 

leidinggevende vermogens. Die verschuiving heeft zeker niet alleen te maken met onze 
complexe samenleving en een (plurale) kerk die zwaar onder druk staat, maar vermoedelijk 
ook met wat je zou kunnen noemen een lager soortelijk gewicht van de Schrift. Daar waar 
het gewicht van de Schrift geringer wordt, verandert ook de status van de Schriftgeleerde, 
i.c. de voorganger. De predikant wordt uitlegger van een boek dat door steeds minder 
gelezen wordt en dat bovendien ook nog eens aan (absolute) autoriteit inboet.33 Dat doet iets 
met de positie en rol van de voorganger. Bovendien is via het internet elke uitleg van de 
Schriften voor iedereen binnen handbereik. Wat er met de dominee gebeurt, is in zekere zin 
vergelijkbaar met wat de huisartsen meer en meer overkomt: het internet is hen in de 

(vermeende) diagnose voor. Sommigen voorgangers zoeken mede door deze afkalving van 
hun voorheen exclusieve expertise een nieuwe niche, bijvoorbeeld in de hoek van therapie, 
coaching of zingeving in een wat bredere zin. De professionalisering verschuift van het 
‘schriftgeleerd’ zijn naar andere dimensies van het voorgangerschap.   
  

Slot  

Het mag duidelijk zijn dat het voorgaande geen helder plaatje heeft opgeleverd rond de 
beleving van het ambt. We zien zeker ontwikkelingen, maar goed empirisch onderzoek 
ontbreekt. Omwille van een verdere doordenking lanceer ik ter afsluiting een paar stellingen 
die primair bedoeld zijn om het onderlinge gesprek op gang te brengen.  
   

• Bepalend in de kerk is de kwaliteit van geestelijk leiderschap. Het label waaronder dat 

gebeurt (het ambt bijvoorbeeld) doet er uiteindelijk niet toe.  

• Het ambt is onlosmakelijk verbonden met de kerk als vereniging. Druk op dit model 

betekent automatisch ook druk op het ambt.  

• De interesse voor het ambt is eenzijdig geconcentreerd op het ambt van predikant. Dat 

geeft een grote mate van ongelijkheid tussen zogenaamd evenwaardige ambten.  

• De meeste onderzoekers naar het ambt ontdekken hun eigen spiegelbeeld in de 

onderzochte bronnen: hun studie legitimeert de ambtsstructuren van de eigen traditie. 

(Ambts)theologie is altijd ook (groeps)biografie.34  

• Personalisering van het voorgangerschap is een onomkeerbare beweging en hoeft ook 

niet perse negatief beoordeeld te worden.  

• De zoektocht binnen de Protestantse Kerk rond de terminering van de duur van het 

predikantschap in een specifieke kerkelijke gemeente verdient de aandacht binnen de 

CGK, GKv en NGK.   
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Presentatie Sake Stoppels 

 

De kaart en het 

landschap….

OVER AMBT EN AMBTSBELEVING

 
 

Alan J. Roxburgh, Missional Map 

Making. Skills for Leading in Times of 

Transition (2010)
 Werken met verouderde kaarten/GPS zonder updates

 Het landschap heeft altijd gelijk, niet de kaart

 
 

Jan Rotmans, transitiekundige

We hebben niet te maken met een tijdperk van 

verandering, maar met een verandering van tijdperk

 Onzekerheid onvermijdelijk

 Risico dat we de vorige oorlog willen winnen

 Kerk als gezamenlijke trektocht, niet als 

georganiseerde reis (Jan Hendriks)

 
 

De doop in een vertrouwde setting Het ‘nieuwe’ dopen…

 

Het ‘nieuwe’ dopen… Het ‘nieuwe’ dopen
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Het ‘nieuwe’ dopen…. Viering van het Avondmaal…

Een zoektocht binnen een pioniersgemeenschap:

 Wie mag het ‘bedienen’? Moeten we een 

ambtsdrager ‘invliegen’? 

 Combineren we het Avondmaal met de ‘gewone’, 

vooral inclusieve maaltijd? Ja natuurlijk…! Maar oei, 

wie mogen er dan aan mee doen? 

 
 

Stellingen…

Het ambt is onlosmakelijk verbonden met de kerk als 

vereniging. Druk op dit model betekent automatisch ook 

druk op het ambt.

 Het verenigingsmodel is voorbij, we groeien toe naar 

een netwerksamenleving

 Als we geen open systeembenadering toepassen op 

de gemeente, wordt de predikant veel te gemakkelijk 

kop van jut

 Een zwakke kerk is minder goed in staat sterke leiders 

aan te trekken

 
 

Stellingen

Bepalend in de kerk is de kwaliteit van geestelijk 

leiderschap. Het label waaronder dat gebeurt (het ambt 

bijvoorbeeld) doet er uiteindelijk niet toe.

 Discussie ambt - leiderschap

 Voorbeeld jongste pauswisseling

 Gemeenteleden vinden het ambt helemaal niet zo 

belangrijk

 De interesse voor het ambt is er vooral vanwege de 

predikant. Dat trekt die interesse scheef.

 
 

Stellingen

Personalisering van het voorgangerschap is een 

onomkeerbare beweging en hoeft ook niet perse negatief 

beoordeeld te worden

 De hele samenleving personaliseert (politiek 

bijvoorbeeld)

 Geloven is een niet noodzakelijke optie te midden 

van tal van andere opties (Charles Taylor)

 Authenticiteit i.p.v. autoriteit

 Andere beleving van de Schrift(geleerde): 

‘democratization of knowledge’
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Verslag werkgroep beleving ambt    (lezing van dr. Sake Stoppels) 

 

Voor de bespreking waren onderstaande stellingen beschikbaar 
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In de bespreking zijn we niet verder gekomen dan Motto’s en de eerste stelling. 

 

Motto’s 

 

Klopt de stelling van Jan Rotmans, dat er eerder sprake is van een verandering van tijdperk dan 

een tijdperk van verandering? 

Best wel lastig te bepalen, dat kun je feitelijk pas achteraf zeggen. 

Vwb de kerkelijke gemeenschap zie je een divers beeld. Soms is de situatie nog net als 50 jaar 

geleden, maar soms is het erg veranderd.  

Bij de jongeren zie je wel veel verandering in denken, beleven maar bv ook in leesgedrag. 

Voor een predikant is het heel moeilijk door te dringen in die belevingswereld ook al probeer 

je nog zo gebruik te maken van visuele hulpmiddelen.  Geeft daarom toch het idee van een 

verandering van tijdperk. Mensen denken anders, voelen anders etc. 
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Maar moet dit toch ook niet wat gerelativeerd worden. Wordt dit niet vaak gezegd bij 

keerpunten in de geschiedenis. 

Daartegenover als blijkt dat verschillende (leeftijds-) groepen elkaar niet meer verstaan is er 

dan geen sprake van een tijdperkverandering? 

Als dit speelt, wie moet dan bewegen? Lijkt het er niet op dat we inderdaad naar het landschap 

kijken en dan zo op zoek gaan naar de verbinding met de jongeren. Lastig daarbij kan zijn als 

we een waarde oordeel geven over  wat we zien in dit landschap, bv dat we de beleving van 

jongeren van een mindere waarde achten. “ Het is niet meer als vroeger”. 

 

Bij het nadenken over de verandering was er de waarneming dat de eigen beleving van mensen 

een steeds belangrijker plaats is gaan innemen. De Bijbel wordt meer en meer een 

gesprekspartner ipv het boek dat gezag heeft. Wat voor ontwikkeling is dit? 

 

Mogelijk is die vraag niet zo belangrijk maar is het belangrijker elkaar te begrijpen. 

 

Veranderingen gaan ook verder dan de persoonlijke beleving. Veranderingen in de 

machtsbalans in de wereldpolitiek confronteren ons met zaken waar we vroeger geen weet van 

hadden. Vroeger was er veel minder sprake van aanslagen e.d. 

 

Het is belangrijk eerst te begrijpen wat de verandering inhoudt, voordat je er een oordeel over 

mag geven. Een conflict ontstaat als je oordeelt zonder te begrijpen wat er precies aan de hand 

is. Het begint bij de bereidheid naar jongeren om te begrijpen wat hen bezig houdt. Als een 

belangrijk verschil moet vroeger wordt ook gezien dat de jongeren van nu niet meer de 

bereidheid hebben  dat wat hen niet boeit nog te dulden. 

 

Is het nog wel mogelijk voor een predikant zowel de jongere als de oudere in een preek 

gelijktijdig te bereiken? 

Belangrijk blijft vanuit het begrijpen kritisch te zijn vanuit de Bijbel. Maar is het Evangelie wel 

de onveranderlijke maatstaf om te beoordelen? 

De “aanvliegroute” voor het Evangelie kan heel verschillend zijn bv afhankelijk van de 

heersende cultuur.  

Een ander probleem is de al normatief ervaren theologie die bv een andere duiding van 

heilsfeiten in de weg staat. Hoeveel ruimte is er eigenlijk? Hebben we wel de ruimte in te gaan 

op de vragen die een andere beleving met zich meebrengt.  

Bij een theoloog als Reinier Sonneveld zie je een heel andere invulling van verklaring van de 

Bijbel.  

 

Hoe moet de relativering gezien worden van ontwikkelingen in de cultuur om ons heen (Paas) 

en tegelijk het appèl terug te keren tot een sterk normatieve benadering van bv roeping zoals 

we die hoorden van Maarten Kater? 

We moeten niet met alles meehobbelen in wat zich aandient, maar wel alert zijn om 

ontwikkelingen die om actie vragen. En welke actie moet het dan zijn, confrontatie of 

meebewegen? 

 

Ambt 

 

De vraag naar ambt en leiderschap en de invulling daarvan is onontkoombaar. 

Het geestelijke leiderschap wordt als belangrijk gezien, het label waaronder is veel minder 

relevant, althans dat is de opvatting van de meeste aanwezigen. Geestelijk leiderschap kan ook 

niet zonder inkadering anders wordt het chaos. 

Wel blijft authenticiteit erg belangrijk. Juist inkadering van het ambt kan dat weer ontkrachten. 
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Er zijn vormen van geestelijk leiderschap bv in het jongerenwerk die niet als ambt betiteld 

worden, maar waarom is dat eigenlijk geen ambt? Is geestelijk leiderschap eigenlijk niet een 

ander woord voor ambt? Als je iets een ambt noemt heb je ook de mogelijkheid vragen te 

stellen omtrent de invulling daarvan. Iemand is te bevragen op de verantwoordelijkheid die het 

werk dat zo iemand doet met zich meebrengt. 

 

Op dit vlak speelt roeping een belangrijke rol, zij het dat dit wel steeds bevestigd moet worden. 

Roeping speelt een belangrijke rol bij losmaking. Als dit aan de orde is gaat een conflict spelen 

tussen zich geroepen weten en de onmogelijkheid hier verder invulling aan te geven. Toch zou 

het aanbeveling verdienen dat een predikant zich in een zelfreflectie regelmatig serieus 

afvraagt “ ben ik nog steeds geroepen”? 

Echter geldt dit ook als er een mismatch is tussen gemeente en predikant? Dan is roeping toch 

niet in geding?  

Als er blijkt dat externe roeping uitblijft zou een predikant er vrede mee moeten hebben dat 

God kennelijk een andere bedoeling met zijn leven heeft.   

In de praktijk blijkt dat predikanten hier heel verschillend mee omgaan. Van acceptatie tot 

zwaar verzet tegen het feit niet langer als predikant werkzaam te kunnen zijn. 

Het wordt van belang geacht dat een begrip als roeping veel minder massief wordt gehanteerd. 

Ook mag roeping getoetst worden aan noodzakelijk geachte kwaliteiten. 

In het verhinderen door de Geest van de gang van Paulus naar Europa en de reactie daarop van 

de mensen om hem heen, zou je kunnen opmaken (Hand 16:10) dat de reactie op een roeping 

getoetst wordt door anderen. 

 

Hoe verhoudt zich dit met de belofte van een predikant in de CGK dat hij zijn leven lang 

predikant zal blijven. (er was twijfel of dit echt klopte).  In de GKV is dit in de KO vastgelegd. 

Zou deze duiding van “predikant voor het leven” niet herzien moeten worden om zo veel leed 

te voorkomen. 

 

Is het ook niet zo dat als we alles “ in beton gieten” we in feite Gods werk in de weg staan. Een 

zware structuur geeft ook heel veel verwachtingen en verplichtingen. Voor jonge predikanten 

is dit haast een onmogelijke opgave om dan adequaat te functioneren. 

Als een predikant open is over zijn eigen mogelijkheden en zijn zwakke kanten kan er toch 

ruimte komen elkaar als predikant en gemeente te verstaan waardoor werken in die gemeente 

mogelijk wordt. 

De rol van kerkenraden zou ook bekeken moeten worden, er is sprake van een behoorlijke 

mate van amateurisme in het functioneren daarvan. Bij het werken met elkaar is en blijft 

communicatie over verwachtingspatronen essentieel. 

 

De doorgaande lijn in het gevoerde gesprek was de behoefte aan meer fluïdisering van het 

ambtsbegrip.  

 

Hierna werden we verdeeld in groepjes van 3 mensen die aan elkaar vertelden hun vreugden en 

zorgen betreffende de kerk. In gebed hebben we dit bij de Heer gebracht. Een mooie afsluiting 

van het gesprek. 
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Het is niet toegestaan uit deze bijdrage letterlijk te citeren zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 

(mjkater@tua.nl) 

 
 

Predikantsambt – over roeping en talenten 

Maarten Kater 

 

Introductie 
Kommer en kwel, zo lijkt de klepel van de kerkklok te luiden of is het toch waar dat we de 
klok wel horen luiden, maar niet meer weten waar de klepel hangt?  

Wellicht dat in de kerken van de ‘kleine oecumene’ zich enkele decennia later heeft 
aangediend wat reeds eind van de 20e eeuw volop merkbaar was in de toenmalige 
vaderlandse kerk en of synodale Gereformeerde Kerken. Heitink zei reeds in 1997  (8 

april ) tijdens een lezing op een predikantendag met als titel ‘De dominee gaat voorbij: 
het veranderend beroep van predikant’ het volgende:  
‘Terwijl er meer dan ooit geïnvesteerd wordt in de toerusting van predikanten (…) 
nemen de problemen toe.’  

Als wij denken aan de laatste tien jaar lijken beide zinsdelen van toepassing binnen onze 
kerken.  
Heeft Heitink een recept ter genezing? Hij vervolgt met te constateren:  

‘Er staat een leger van functionarissen klaar om op afroep ondersteuning te bieden. 
Desondanks lijkt heel dit aanbod meer nieuwe vraag op te roepen dan klachten te 

doen afnemen (…). In alle ernst, we hebben er veel, zo niet alles aan gedaan, maar 
toch worden de problemen groter, de kerken leger, de dominees ongelukkiger.’  

En – ter stimulering tot nadere doordenking – zijn conclusie luidde: ‘de vele investeringen in 
de traditionele predikant leveren te weinig op.’ Het klinkt alsof de kerkklok met een enkele 
slag tot stilstand komt.  
In de bezinning op de deelvraag van deze conferentie die betrekking heeft op roeping en 
talenten, dringt zich steeds meer de gedachte aan me op dat we dus niet de kant op moeten 
van de door Heitink vermelde  ‘vele investeringen’. De vraag is waar een bepaalde malaise uit 
voortkomt.  Zit dat in de door Heitink gebruikte aanduiding ‘traditionele predikant’ – wat mag 

dat ook mag zijn? - of gewoon in ‘de predikant’ ? Of knaagt een bepaalde cultuur als een 
houtworm zich wegen in de kerk, zodat deze innerlijk uitgehold wordt en we ´slechts´ af en 
toe misschien wat gaatjes in de balken ontdekken van zowel in de ´hemel´ als in de ´vloer´ 
van de kerk?  
In dit verhaal gaat het om een concentratie op de predikant. In het onderstaande ga ik 
desgevraagd eerst in op het begrip roeping. Dat staat in een bepaald kader. Daarna volgen 
enkele gedachten over het begrip talenten. In het derde deel een bijdrage aan wat ik maar  
wegwijzers noem.  
 

 
 
Roeping 
Dienaren van het Woord oefenen volgens onze gereformeerde traditie geen beroep uit, maar 
zijn dragers van een ontvangen ambt. Als we onze gedachten laten bepalen door wat het OT 
ons aanreikt dan komen we daar de in opdracht van God gezalfde ambtsdragers tegen. 
Zalving als teken van aanstelling (bevoegd) en van toerusting (bekwaam).  Zo is onze Heere 
met de Heilige Geest gezalfd aan het begin van Zijn publieke optreden. ‘Niemand neemt 
zichzelf die eer aan…’ Voor alle duidelijkheid: het is eveneens gereformeerd denken dat ieder 

beroep een goddelijk beroep is, een beroep om daarin God en onze naaste te dienen.  
In de kerk spreken we over de roeping tot het ambt. Ambt als roeping om te dienen. 

Het is veelzeggend dat juist het woord diakonia hét woord is in het NT om het ambt te 
karakteriseren. Dit dienen in de kerk is een roeping tot dienen in een Christocratie en niet in 
een democratie. Er loopt een directe lijn van Christus naar het ambt en van Christus naar de 
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gemeente, er is een heen- en weergaande lijn van gemeente naar ambt en omgekeerd. 
Ambtsdragers zijn geen volksvertegenwoordigers, ze vertegenwoordigen geen partijen of 
groepen in de kerk.  

   
                                                   Christus 

            
 
                             
   
                             Ambt <---in----------tegenover---> Gemeente 
 
Christus is de enige Herder-Koning van de kerk. In die zorg wil Hij echter gebruik maken van 
mensen die namens Hem spreken. Dat is een lijn de door het hele NT loopt, van discipelen 
(Math. 28:19), via de apostelen (zie bijv. hoe Paulus spreekt over zijn roeping, Gal. 1: 1) naar 

de ambtsdragers in de christelijke gemeente (Hand. 20:28, waken en weiden). Christus roept 
mensen in Zijn dienst en door hen heen wil Hij de gemeente regeren, weiden en beschermen. 
Zo kan gesproken worden over ‘ambtsdragers als cadeau’. Dat is de speelse titel die Miranda 
Renkema aan een bijdrage over de waarde en betekenis van ambtsdragers voor vandaag gaf 
(o.a. in het licht van Ef. 4:8): om de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw 
van de gemeente: toegroeiend naar het Hoofd Christus, meer kennis van de Zoon van God en 
zo  ‘tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus’ (Ef. 
4:16). 
Het woord ‘roeping’ brengt in ieder geval de volgende aspecten tot uitdrukking: 

1. Geroepen in de dienst van Christus als episkopos (opziener) én diakonos (dienaar) → 
gezonden gezanten. 

2. Geroepen van binnenuit, en dan denk ik allereerst aan de lijn van Christus naar de 
gemeente→ in die gemeenschap wordt het verlangen gewekt, beslag gelegd op gaven 
en komt er overgave → liefde tot zondaren, bekwaamheid om anderen te onderwijzen 

(denk aan wat de pastorale brieven van Paulus aan Timotheüs ons aanreiken). 
3. Geroepen vanuit de gemeenschap van de kerk in de weg van verkiezing, approbatie 

en bevestiging in het ambt → het gemeentelijk karakter van het ambt (Van Ruler), we 
kennen geen onderscheid meer tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’.  

4. Geroepen door God → geen identificatie, maar wel representatie; daarin ook een 

‘tegenover’ van de gemeente ‘in de Naam van Vader, Zoon en Geest’.  

Roeping is een dynamisch begrip, maar heeft wel ijkpunten. Met deze dynamiek bedoel ik 
allereerst het volgende (citaat van A. de Reuver, De Waarheidsvriend 2003):  

Roepingsbesef is de overtuiging geroepen te zijn. Jawel, maar ik ben geneigd een 
kleine wijziging aan te brengen: het is het besef geroepen te worden. Hiermee (…) wil 
ik articuleren dat roepingsbesef meer een dynamische akte is dan een statische 
habitus. 

Het gaat om een duurzaam en blijvend verlangen. De roeping dient ieder keer bestendigd en 
bevestigd te worden en heb je ‘niet op zak’, ook al ligt de lastbrief in je bureaulade en kan die 

daarbij zeker functioneel zijn. Het dynamische van de roeping heeft in de tweede plaats te 
maken met het samengaan van het spreken van God vanuit Zijn Woord en de concrete 
levensleiding waarin hij mensen op onze weg plaatst, wegen opent en sluit en zo ook spreekt 
door Zijn leiding. Daarnaast zou je ook kunnen spreken over een dynamiek wat betreft de 
concrete invulling van de roeping tot het ambt: van de ene gemeente naar de andere, van 
gemeentepredikant naar – om maar iets te noemen - docentschap, zendeling of evangelist.  
Als we bij deze roeping tot het ambt van predikant recht willen doen aan de plaats en de 
betekenis van het verbum externum, het Woord dat ons leven binnen komt  van Hogerhand, 
dan is roeping meer dan ‘een op de spiritualiteit gebaseerd zelfvertrouwen’ (Brouwer, Pastor 
tussen macht en onmacht). Dat lijkt me iets te veel vanuit de mens geredeneerd en kan 
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daarom ook iets benauwends hebben. Liever dan aan mijn zelfvertrouwen geef ik me in 
vertrouwen over aan de roepende God.  
       Als Van Holten in Rol & roeping (praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting 
van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingsbegrip, 
2009) betoogt dat roeping een complex begrip is, dan akkoord. Dat heeft immers met 

bovengenoemde dynamiek te maken. Daarmee wordt het echter niet vaag of bijna 
nietszeggend en zeker niet overbodig, zoals hij in zijn slotbeschouwing stelt.  
 
 
Talenten 
Zoals bekend is dit woord ontleend aan de gelijkenis uit Mattheüs 25. Nogal eens is deze 
gelijkenis gebruikt binnen het onderwijs om leerlingen of gemeenteleden aan te sporen hun 
‘talenten’ te gebruiken. Dat lijkt me een misplaatste uitleg. Op z’n minst gaat het over 
‘talenten’ in het kader van het Koninkrijk, dus de aansporing zou een stimulans moeten zijn 

om onze talenten te gebruiken ten dienste van dat rijk en niet om zelf uit te blinken. 
Maar als we deze gelijkenis nu ook eens toepassen op dienaren van het Woord. In de eerste 
plaats is het heilzaam om te zien dat de talenten uitgedeeld worden als schatten van het 
koninkrijk. Geweldige bedragen, ook één talent is bepaald niet gering. Met wat hen is toe 
vertrouwd als schatten van de heer des huizes mogen de dienaren werken. De heer van de 
slaven geeft dan een hoeveelheid die het best past bij de positie en conditie van deze 
dienaren. Hij weet aan wie hij er 5, 2 of 1 geeft. Zonder onderscheid mogen ze aan het werk 
om winst te maken met wat God hun toe vertrouwd heeft. Het gaat dus helemaal niet om hun 
gaven, maar om de gaven van de koning die zij met inspanning van al wat in hun vermogen 

is hebben te gebruiken. De heer weet aan wie hij die opdracht geeft. Niet hun gaven zijn 
doorslaggevend, maar hun trouw aan de opdracht van hun heer en de liefde en toewijding die 
zal blijken uit de ‘winst’.  
      Waar komt het verlangen naar een loopbaanontwikkeling en meer professionalisering 
vandaan? Waarom kijken predikanten uit naar ander werk ‘dat meer bij hen past’ of ‘waarin 
mijn talenten beter tot z’n recht komen’? Naar mijn overtuiging mogen we van deze gelijkenis 
leren dat de Koning van de kerk wel weet aan wie hij iets toevertrouwd. Daarbij zijn niet 
natuurlijke aanleg en aangeboren eigenschappen doorslaggevend, maar de geestelijke gaven 
die nooit de ‘onze’ worden. Het gaat er ook niet om of onze talenten schitteren, maar of Zijn 

talenten schitteren door de ‘winst’. Reeds in de eerste eeuwen van de exegese werd vaak 
verwezen naar 1 Korinthe 12, de charismata.  
Ook het woord hikanos (genoeg, voldoende, bekwaam) dat Paulus gebruikt in 2 Kor. 3:5-6a 
kan helpen om bij het woord talent geen harde eis maar genadige gave te horen. ‘Niet omdat 
wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid 
is uit God Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe 
verbond …’.  Even daarvoor klink al de vraag: ‘Wie is tot deze dingen bekwaam?’ (2 Kor. 2: 
16). Wie heeft genoeg in huis, in z’n mars, of hoe we het ook willen zeggen? Wie heeft een 
‘te veel’ aan natuurtalenten die niet geheiligd kunnen worden in de dienst van het Woord? 
Maar ook: wie heeft te weinig in huis om het vol te kunnen houden? God riep ons zoals we 

zijn en wil ons maken hoe Hij ons hebben wil. Denk aan wat bijvoorbeeld Mozes als 
tegenwerping had en hoe JHWH daarop reageert (Ex. 4: 10vv). Niet onze ‘begaafdheid’ is 
doorslaggevend. Het zijn juist de gaven van de Geest die soms al eerder opgemerkt worden 
door anderen in een leven waarin de vrucht van de Geest gestalte krijgt onderweg naar de 
roeping tot het ambt.  
 
Wegwijzers 
Impliciet kwam reeds ter sprake in het voorgaande: 

- Besef van ambtsdragers als cadeau; 

- Ambtsdragers dienen in een Christocratie; 
- Dienaren hebben talenten, maar dat zijn niet onze talenten, maar toevertrouwde 

schatten van het Koninkrijk; 
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- Bekwaamdheid is niet allereerst een kwestie van natuurtalenten, maar van 
genadegaven (charismata). 

Daarnaast nog expliciet aandacht voor de volgende noties: 
1. Alleen met een ruim hart hou je het vol→ Rom. 12:1-2. 

Het zou heel goed mogelijk zijn om aandacht te geven aan de spiritualiteit van de 
prediker vanuit andere passages uit de NT-ische brieven. Veelzeggend is bijv. ook 1 
Tim. 3 het slotgedeelte. ‘Heb acht op uzelf’……dat is één…..’en op de leer’….. (vs. 16) 
dat is twee, in dié volgorde. Te denken is ook aan de radicale aanduiding: ‘wees 
erin/leef erin’ die daaraan voorafgaat (vs. 15). 
 
Waarom dan luisteren naar het begin van het derde deel van de brief aan de 
Romeinen? 

Misschien moet ik aan het verkeerde einde beginnen om het begin – dé reden om 
vanuit dit Schriftgedeelte enkele opmerkingen te maken – des te meer duidelijk te 
maken. 
Is één van de oorzaken niet dat we onder de voortdurende druk van de (kerkelijke) 
cultuur zo beïnvloed worden dat we ‘enghartig’ worden? Leven naar het ‘schema van 
de wereld’ (wereldgelijkvormigheid) dient concreet gemaakt te worden. Het heeft o.a. 
te maken met (het willen voldoen aan) verwachtingspatronen (van jezelf of van 
gemeenten) die gekleurd zijn door de hedendaagse leefstijl en cultuur. Hoe kun je er 
ooit aan voldoen: ‘We want it all and we want it now’? Als je teleurgesteld raakt in het 
ambt, hoeveel zit daar niet veel bij dat meer refereert aan ‘dicht bij jezelf blijven’ en 

‘tot je recht komen’ dan aan een bijbelse visie op wat dienen is?  
Medicijn tegen vermoeidheid en uitholling van het ambt – en dan is een verschuiving 
van ambtelijk gezag naar gezag van ambtsdragers zoals je die kunt waarnemen in de 
laatste decennia echt niet zo’n groot probleem – de voortdurende vernieuwing van 
onze mindset als tegendruk voor deze druk van buitenaf. ‘Wordt vernieuwd’, dat is nog 
eens heerlijk bevrijdend passivum ook. Gods Geest in je laten werken. Ruminerare  
(herkauwen) en vacare (leeg worden) voor Gods aangezicht om zo weer onder de 
indruk te komen van ‘de ontfermingen van God’ (uitgeschreven in de hoofdstukken 1-
10) en op de toonhoogte van de  lofzang op de drie-enige God (slot Rom. 11)! 

Oefening van onze affecten (genegenheden) op deze wijze leidt tot een ruim hart door 
de vernieuwing van binnenuit. Alleen met een ruim hart hou je het uit. 
 

2. Alleen wie geestelijke volwassen is, kan dienen. 
Nuchter en realistisch tegenover jezelf staan. Je kunt dingen goed en je kunt dingen 
gewoon niet of minder goed. Zelfaanvaarding is een noodzakelijke voorwaarde om er 
werkelijk voor de ander te kunnen zijn. Men hoeft zich ook niet zo gauw beledigd te 
voelen. We lijken anders wel heel ootmoedig totdat iemand op een gevoelige teen 
trapt. 

Geestelijke volwassenheid kenmerkt zich o.a. door stabiliteit én soepelheid (Overduin, 
Worden als een man).  
 

3. Alleen als je dingen niet doet, kun je de dingen doen die het eigenlijke werk zijn van 
dienaar van het Woord. 
Een dienaar van het Woord heeft kerntaken. Eén ervan is de prediking. De bekende 
Duitse homileet Bohren geeft in zijn Homiletik ook aandacht aan het gebrek aan 
voorbereiding op de verkondiging met alle gevolgen van dien. Hij voert dan ook een 
pleidooi om ook als je eenmaal dienaar van het Woord geworden bent, voortdurend te 

blijven bezinnen op wat in de theologische bezinning wordt aangereikt op het veld van 
de homiletiek.   
Waar hij veel nadruk op legt is dat de exegese van een tekst geen uit commentaren 
bij elkaar geraapte exegese mag zijn, dat is geen exegese. Het gaat niet om rapen, 



 34 

maar om rijpen. ‘Die Predigtnot ist zutiefst eine exegetische Not.’(44). Daarbij dient hij 
ook helder zicht te hebben op de systematisch-theologische samenhang waarbinnen 
we de tekst lezen en ook al eeuwen geklonken heeft binnen de traditie van de 
katholieke kerk. Juist dat kritische gesprek met deze ‘partners’ kan het novum van de 
tekst tot spreken brengen. Bohren vraagt ook aandacht voor de preek als rede die een 

doordenking vraagt van opbouw en stijl. Maar het rijpen van de exegese, zodat al 
luisterend het Woord de prediker in zijn macht krijgt, het gesprek voeren met de 
‘werkingsgeschiedenis’ van een tekst en daarbij de doordenking van een opbouw 
(gerelateerd aan de tijd waarin we leven) vraagt dat de prediker dingen niet doet. Dat 
zal bijdragen aan het overwinnen van een ‘tweespalt’ in de prediker, omdat hij 
eigenlijk van alles en nog wat doen moet, zodat hem de rust benomen wordt om te 
luisteren naar het Woord. Zo alleen leert de prediker wat sprakeloosheid is, die alleen 
overwonnen wordt door de spraak van het Woord.  
 

Wie prediker wil worden, moet met de sabbat aanvangen, met rust, met een 
tijd die God heiligt. Omdat we onszelf niet verlossen kunnen, begint het preken 
met een niets-doen, en de dienst der verzoening gaat uit van een viering. 
Mogelijkerwijs heeft de prediker zijn identiteit tezamen met de zondag 
verloren; hij zal die slechts hervinden, wanneer hij zelf zijn bestaan ontvangt 
vanuit de zondag (‘sonntäglich existiert’).  

Kerkenraden zouden er goed aan doen hier prioriteiten te stellen en hun voorganger 
duidelijk dienen te maken dat ze hem een aantal dagen (minstens twee) niet in de 
gemeente (of buiten de gemeente) verwachten, maar op zijn studeerkamer met en 

voor de gemeente. Daarnaast zou het dienstbaar zijn wanneer predikanten elkaar in 
een bepaalde kring regelmatig ontmoeten voor een preekbespreking c.q. gezamenlijk 
gesprek over een te houden preek. Een herleving van de prophecyings 
(Zwingli→Bullinger→puritanisme). 
Dat de prediking niet zonder pastoraat kan moge duidelijk zijn. Het adres van de 
prediking wordt anders akelig algemeen. Het lijkt me een heel ongezonde ontwikkeling 
dat de herder zijn schapen en zeker de lammeren van de kudde niet kent, omdat hij ze 
niet wekelijks ontmoet. Zeker, hij is geen schaap met vijf poten, maar je kunt de 

dingen ook zo organiseren dat je via de ouderlingen en bezoekkringen op de hoogte 
blijft van wel en wee.  Niet het minst is van belang dat hij eerlijk met zichzelf omgaat 
in het luisteren naar het Woord. Alleen zo zal hij empathie ontwikkelen met zijn 
hoorders. Noodzakelijke voorwaarde om dichtbij de mensen te komen, is het 
vermogen van zelfkennis, zelfreflectie, zelfrelativering en daar hoort een gezonde dosis 
zelfspot bij….    
 

4. Een crisis in de identiteit van de pastor. 
 

Ten diepste (her)kent iedere gelovige – dus ook een dienaar van het Woord – een 
crisis in zijn identiteit → met Christus gekruisigd brengt immers een crisis d.w.z. een 
scheiding teweeg. Er komt een tweespalt in je leven. Tegelijkertijd is het 
genadegeschenk er van het zijn ‘in Christus’. ‘Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus 
leeft in mij….’ (Gal. 2:20). Zo wordt je toch een man uit één stuk en in je grootste 
aanvechtingen en de verscheurdheid van je hart vastgehouden en geborgen door en 
in Christus’ opstandingsleven. 

 
Maar wat kunnen mogelijke oorzaken zijn voor een identiteitscrisis? Dat we niet meer 
weten wie we zijn en bijvoorbeeld ons ‘ik’ niet meer kunnen laten meeklinken in de 
verkondiging? Of dat we het zelf nauwelijks meer geloven en we in verwarring zijn 
over de kerk en de culturele ontwikkelingen waarin we – tegen wil en dank? – worden 
meegezogen? Immers, ik leef niet alleen in de wereld, de wereld leeft ook in mij.  
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Ik laat nog even Heitink aan het woord (Biografie van de dominee) in het kader van 
een pleidooi voor hernieuwde aandacht voor spiritualiteit: 

Alle professionalisering, clericalisering en professionalisering ten spijt wordt het 
predikantschap meer en meer een aangevochten beroep. Noch met een 

onkwetsbare ambtstheologie, noch met een uitgekiende professionalisering, 
noch door persoonlijke groei en ontwikkeling haalt men deze angel eruit. De 
onmogelijkheid van het beroep laat zich niet door efficiëntie en competentie 
bestrijden (Ernst Lange). Want het is geen malaise waarin we vastlopen, maar 
aanvechting. Het ‘Sysiphus-gevoel’ blijft (…). Sommigen overleven door de 
distantie van de professionalisering in te bouwen, anderen maken zich als 
hulpverlener onmisbaar, weer anderen vluchten in een vergadercultuur. Maar 
niemand overwint de aanvechting door actie. Reformatorisch gezegd: geen 
predikant wordt uit de werken gerechtvaardigd. 

 

Daarnaast kan het nuttig zijn aantal identiteitsdieven op te sporen. Wie de grootste boef is, 
dienen we zelf te ontdekken, want sommigen zijn voor ieder ander verborgen: 

a. Onze identiteit laten bepalen op grond van ons werk of de plek die we innemen op 
social media. 
In The ‘Busy’ Trap schrijft Kreider: ‘Druk- zijn dient als een soort existentiële 
verzekering, een bescherming tegen leegheid; natuurlijk is het niet mogelijk dat je 
leven dwaas, sullig of van geen betekenis is als je zo druk bent, volgeboekt en elk 
uur van de dag nodig hebt.’ 

Daarom is ‘snoeien’ een levensvoorwaarde. ‘Het punt is dat we nee moeten zeggen 
tegen niet-essentiële zaken zodat we ja kunnen zeggen tegen de dingen die er 
echt toe doen.’ (McKeown, Essentialism). Een essentialist ‘produceert’ meer door 
meer te verwijderen in plaats van door meer te doen. 

b. We vergelijken onszelf met andere predikanten en gemeenten. ‘Ik ben maar….’. 
Misschien moeten we eens af van het taboe rond falen. Als je identiteit 
‘mislukkeling’ geworden is of daar in ieder geval in aanwezig is. Hoort dit niet bij 
‘alles ten goede’ (Rom. 8:28)? ‘Het predikantschap is een vruchtbare grond voor 
falen, en falen is een vruchtbare grond voor het predikantschap.’ (Briggs, Fail: 
Finding Hope and Grace in the Midst of Ministry Failure). 

c. We proberen het alle mensen naar de zin te maken. 
d. We lijden aan een gebrek aan discipline (vluchtigheid consumptiecultuur, hoppen 

van baan naar baan, rusteloosheid; analyse socioloog Zygmunt Bauman) 
e. We verliezen de omgang met God in onze ‘stille tijd’. 

Het ergste wat een predikant overkomen kan is vergeten wie hij in Christus is. Het een na 
ergste (of maken we het alleen maar erger?) is ervoor te zorgen dat wat hij doet als predikant 
die leegte zal vervullen. Dat holt het ambt uit en het gevaar wordt steeds groter dat we dan 
toch meer op onze gaven gaan letten – en die moeten dan wel tot hun recht komen -  dan op 
Gods geschonken talenten waarin Hij tot Zijn recht komt. 

Ten slotte: ‘Dien de HEERE met vreugde, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang’! 
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Verslag werkgroep 3 (lezing prof. dr. Maarten Kater) 
 
Onderwerp: De verhouding tussen roeping en talenten voor het predikantsambt  
Korte weergave van de lezing, zoals in het RD vermeld: Prof. Kater noemde het ambt een 
roeping om te dienen. De ambtsdragers zijn volgens hem een geschenk van de Koning van de 

Kerk, Die zijn dienaren roept. ‘Dienaren met een sterke overtuiging hoeven niet zo gauw bang 
te zijn voor veranderingen.’ 
De werkgroep telde naast de inleider 10 deelnemers. 
De bespreking vond grotendeels plaats aan de hand van een aantal stellingen. Die stellingen 
waren (verkort weergegeven):   

1. Zonder innerlijke roeping geen recht van spreken. Zonder uiterlijke roeping blijft de 
innerlijke roeping ‘in de lucht hangen’. 
2. P.L. de Jong ziet het predikantschap steeds meer verzakelijken tot een functie. Hij 
stelt de vraag op scherp: is de predikant een herder of een gehuurde knecht? Is dit 

herkenbaar? 
3. Het predikantschap is een vruchtbare bodem voor falen en falen is een vruchtbare 
bodem voor het predikantschap. 
4. Wie de ontplooiing van zijn eigen gaven zoekt, kan beter wat anders gaan doen dan 
het ambt van predikant vervullen. 
5. Helpt het sociologische model (Ontleend aan Van Holten, Rol & roeping, 45) ons 
verder in de bezinning op de verhouding roeping en talenten? 

 
De inleider begon met te vragen of we allen onder roeping hetzelfde verstaan. Waarom zou 

de roeping tot predikant anders zijn dan de roeping voor andere beroepen? 
Geantwoord werd dat andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld tandartsen en mensen in de zorg, 
ook kunnen zeggen dat hun werk hun roeping is. De inleider repliceerde dat hij niet bedoeld 
heeft onderscheid te maken tussen geestelijke en leken. 
Toch lijkt er ten onrechte een aureool om het predikantschap te liggen, zo merkte een deel-
nemer-predikant op. Hij was zelf met een sterk roepingsbesef begonnen, maar in de loop van 
de tijd was hij dat gaan relativeren. Een ander merkte op dat je je in elk beroep steeds moet 
afvragen wat God met je wil. De inleider zei dat ook andere beroepen goddelijke beroepen 
(kunnen) zijn als beroepen om God en je naaste te dienen, maar dat de verkondiging van 

Gods Woord volgens Paulus in zijn brief aan de gemeente van Efeze van bijzondere betekenis 
is. Wel is het zo dat de roeping dynamisch is, dat wil zeggen voortdurend afgestemd op de 
ontwikkelingen rond de predikant. Een goed roepingsbesef stimuleert je om door te gaan als 
je er even geen zin in hebt.  
Diverse deelnemers waren van mening dat er bij de aanvang van het predikantschap, of 
misschien al eerder, behoorlijk over de roeping moet worden gesproken. Door enkelen werd 
in navolging van de inleider benadrukt dat het bij het predikantschap gaat om een beroep 
waarvan je kan zeggen dat je van Godswege gezondene bent om het Woord te verkondigen.      
 Gewaarschuwd werd tegen verabsolutering van zijn roeping door de predikant in crisissitua-
ties. Factoren van buitenaf, zoals grote spanningen in de gemeente gerelateerd aan zijn per-

soon of lichamelijke of geestelijke gebreken of handicaps, kunnen een eind aan zijn roeping 
maken.  
Gewezen werd op de stelling van Wilhelmus à Brakel dat voor de roeping tot predikant niet 
alleen de innerlijke roeping van belang is, maar ook factoren als geschiktheid, gezondheid, 
kennis enz. De inleider merkte op dat ook Spurgeon iemand met een kippenborst, ondanks 
diens innerlijke roeping, afwees. Je moet alle relevante factoren meenemen. 
De vraag of de roeping voor het hele leven van de persoon geldt, werd door de inleider be-
antwoord met de opmerking dat de omgeving je kan attenderen om emeritaat aan te vragen, 
bijvoorbeeld als je je stem kwijt raakt. 

Opgemerkt werd dat ook de predikant de mogelijkheid moet hebben om ontheffing te vragen, 
omdat hij geen roeping meer voelt. Wel moeten verzoeken tot ontheffing zo veel mogelijk 
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worden tegengegaan, omdat de roeping in principe voor heel het leven geldt. In de praktijk 
worden dergelijke verzoeken toch vaak geaccepteerd. 
Vraag: Buitenlandse predikanten hebben veelal een gewone baan naast hun predikantschap. 
Ook de apostel Paulus werkte voor zijn levensonderhoud als tentenmaker. Wat hiervan te 
denken? De inleider: Deo volente. 

Stelling 3 (Falen). Opgemerkt werd dat het falen van een predikant in de eerste plaats zijn 
relatie met God betreft. Anderen vonden de stelling te exclusief, of nogal negatief over het 
predikantschap of het woord ‘falen’ te massief. Van de zijde van SKW werd opgemerkt dat het 
belangrijk is dat er regelmatig met de predikant wordt gesproken over zijn werk in de meest 
ruime zin op gelijkwaardig niveau. Geen zogenaamd functioneringsgesprek. SKW heeft daar-
voor een handleiding en biedt ook een cursus voor zulke gesprekken aan. 
Algemeen is men van oordeel dat het goed is kandidaten voor beroepbaarstelling een assess-
ment te laten doorlopen. Een oprechte verklaring dat God je roept is onvoldoende (een 
inwendige roeping). Van belang voor het predikantschap zijn in de eerste plaats de 

verkondiging en het pastoraat (core business). Inleider:  we hebben een toetsingskader. Bij 
falen denk ik aan de discipelen, zoals zij het tijdens het verblijf van Jezus vaak lieten afweten. 
Deelnemer: Dat gaat om gebrek aan geloof, maar er zijn meer factoren. 
Stelling 2 (Verzakelijking): Een deelnemer-predikant merkte op dat een van zijn collega’s 
te horen kreeg dat hij in eigen gemeente zijn publiek moest verdienen.  Dit is wel een heel 
bizarre vorm van verzakelijking. Prof. Kater zei er weinig begrip voor te hebben dat sommige 
predikanten een zoveel-urige werkweek met vaste werktijden hebben.   
Van de zijde van de NGK deelnemers werd gesteld dat bij hen minder roepingsbesef is dan bij 
de CGK. Predikanten bewaken hun werktijden, net zoals huisartsen. Het aantal preekbeurten 

wordt afgesproken en soms in de beroepsbrief vermeld. Het landschap is veranderd, maar of 
het zo zakelijk moet? De inleider zei zou zelf niet zo’n afspraak te willen maken en voelde er 
ook niet voor dat dit een voorschrift zou worden. Wanneer er tijdgebrek is dan verdient het 
preken en studeren voorrang boven het pastoraat. Als je geen preek kan maken, dan moet je 
in gebed gaan. Een van de deelnemers reageerde hierop, dat een preek maar een half uurtje 
hoeft te duren en dat de preekvoorbereiding niet ten koste van het pastoraat moet gaan.  
 Een deelnemer vroeg zich af waarom er soms gepleit wordt om predikanten niet langer dan 
12 jaar aan een gemeente te verbinden. Hij vond zo’n limiet niet zinnig, omdat bij wisseling 
van standplaats veel kennis verloren gaat.  

Een andere deelnemer pleitte er voor meer accent op het pastoraat te leggen dan op het 
studeren. Bedenk: de preek duurt maar een half uurtje.  
Vanwege de tijd moest het geanimeerde gesprek worden afgesloten. 
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Slotwoord morgenzitting 
 
Jen Feenstra, (lid Amersfoort Beraad) 
 
Allereerst een toelichting bij het “bureaublad” wat ik op mijn laptop vandaag gebruik. 

 

 
 
Het is een afbeelding van het liturgisch centrum van de lutherse Noorderlichtkathedraal in Alta 
gelegen in Noord Noorwegen. Een indrukwekkende kerk. Wat mij vooral aanspreekt is de 
houding van het Christusbeeld. Prachtig vorm gegeven en een Christus die omhoog kijkt. 
Vaak zie je een lijdende Christus die omlaag kijkt, maar hier een Christus die vol verwachting 
en overgave omhoog kijkt. Als wij ook zo omhoog kijken bij de lastige materie waar het 
vandaag over gaat, dan mogen we ons ook gedragen weten in al ons spreken en nadenken. 
 

In haar onderzoek naar “Moreel leiderschap” door de organisatiepsycholoog Leonie Heres 
vraagt ze zich af wat de gevolgen zijn van goed of fout moreel leiderschap. Wanneer ben je 
een goed moreel leider binnen een organisatie, een bedrijf? 1 
Goed moreel leiderschap blijkt een belangrijke rol te spelen in de morele oordeelsvorming van 
medewerkers en kan zo ongewenst en onethisch gedrag op het werk effectief tegen gaan. 
Naast een duiding van de daarvoor gewenste  eigenschappen bij de leider zelf,  blijkt dat 
goed moreel leiderschap ook daadwerkelijk als zodanig wordt opgevat als ook anderen binnen 
de organisatie het gedrag van deze leider als zodanig percipiëren en interpreteren.  
Onderzoek laat zien dat individuen verschillen in de exacte betekenis en het relatieve belang 
dat zij hechten aan leiderschapskenmerken en –gedragingen. Zo blijkt dat medewerkers 

verschillen qua belang dat zij hechten aan altruïsme en aanmoediging van leiders.  
 
 
 
1 Heres, L. (2016). Moreel leiderschap en het belang van impliciete verwachtingen. De 
Psycholoog, 5 (3), (pp. 10-20) (11 p.). 
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Als we deze bevindingen in verband brengen met het onderwerp van vandaag dan ontkomen 
we er niet aan, naast de taken en eigenschappen van een predikant als moreel leider in een 
gemeente, ook aandacht te hebben voor de acceptatie en perceptie daarop van de 
gemeenteleden. Wij kunnen hier vandaag wel bedenken wat qua persoonlijkheid van een 

predikant verwacht mag worden om een goed moreel leider te zijn, maar het is zeer de vraag 
of dat in de kerkelijke gemeente en dan met name door de jongeren ook zo gezien wordt. 
 
In mijn visie ontkomen we er niet aan hier goede aandacht voor te hebben en ik hoop dat we 
vanmiddag in de werkgroepen hieraan zullen denken.    
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Het is niet toegestaan uit deze bijdragen letterlijk te citeren zonder voorafgaande toestemming van de 

auteur. (jhfschaeffer@tukampen.nl) 

 
 

 

Predikantsambt in bijbels en theologisch perspectief 
 

Hans Schaeffer 
 

 

Inleiding 
Definitie 
Ambt en (kerk)structuur of ordening 
Ambt en gezag 
 
Inleiding 

De aanleiding voor het beleggen van een beraadsdag over predikantszaken ligt in het feit dat 
in het functioneren van predikanten in de praktijk van de CGK, GKv en NGK nogal wat 
obstakels liggen. Eén van deze obstakels is dat in de praktijk het feit dat een predikant 
‘ambtsdrager’ is omringd is met allerlei impliciete vooronderstellingen over wat dat 
ambtsdrager-zijn dan inhoudt. Het Amersfoorts Beraad heeft als doel met deze conferentie 
om beleidsmakers in de NGK, CGK en GKv te doordringen van het belang van een goede visie 
op het predikantschap. Dit in het belang van gemeente, kerkenraad en voorganger. Het 
welzijn van deze drie staat volgens hen op het spel. De situatie zoals deze zich nu vaak 
voordoet wordt door hen niet als bevredigend ervaren. Deze bijdrage wil helpend zijn bij het 

gesprek over concrete praktijksituaties door in te gaan op de normatieve vragen die rond het 
ambtsbegrip meespelen, deze te ordenen en hierin handelingsaanwijzingen te geven. 
 
Na de uiteenzetting van Stefan Paas over de culturele omgeving van predikanten en 
gemeenten en de invloed daarvan op het (wel)zijn van predikant en gemeente, en na het 
verhaal van Sake Stoppels over de ontwikkelingen in visie op het ambt bij predikanten en 
gemeenteleden, wil ik in mijn bijdrage reflecteren op het bijbelse en theologische perspectief 
op het predikantsambt. Daarbij is ook van belang dat de relatie van de ambtsopvatting met 
het begrip roeping helder is, het onderwerp waarover Maarten Kater sprak. 
 

Op het moment van schrijven ken ik de bijdragen van mijn collega’s niet, maar ik vermoed 
dat ook zij iets van normatieve beoordeling en oplossingsrichting geboden zullen hebben. Dat 
zijn tenslotte de vier stappen die je in de praktijk steeds weer maakt. Daarom eerst een 
opmerking van methodische aard. Deze bijdrage is geschreven vanuit een praktisch-
theologisch gezichtspunt. Ik geef dus geen systematisch-theologisch of bijbels-theologisch 
overzicht van de ambtsleer of het functioneren van ‘ambten’ in Oude of Nieuwe Testament. 
Praktische theologie (PT) vat ik op als de wetenschappelijke reflectie op kerkelijke praktijken.1 
Rick Osmer geeft in zijn veelgebruikte inleiding in de praktische theologie een eenvoudige 

                                                 
1 Zoals Ruard Ganzevoort laat zien kan PT ook andere, bredere velden bestrijken (religieuze 

praktijken in het algemeen, samenleving) (Ruard Ganzevoort , ‘Forks in the Road’, 2009). 

Vanwege de aard en visie van de opleiding in Kampen (Theologische Universiteit) kies ik 

echter nadrukkelijk voor wat wel genoemd wordt het ‘clerical paradigm’ (vgl. Pete Ward, 

Introducing Practical Theology. Mission, Ministry, and the Life of the Church (Baker 

Acadamic: Grand Rapids, 2017)). Voor nadere verantwoording van deze keus vgl. mijn artikel 

‘Vorming en normativiteit. De rol van de Schrift in de praktische theologie’. In: Ad de Bruijne, 

Hans Burger (red.), Gereformeerde theologie vandaag. Theologische perspectieven (Vuurbaak: 

Bareneveld, 2017), 199-2018. 

mailto:jhfschaeffer@tukampen.nl
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manier waarop deze reflectie kan worden vormgegeven. Hij noemt vier vragen waarop de PT 
antwoord moet geven: wat is er aan de hand (beschrijving); waarom is dit aan de hand 
(analyse); wat zou er aan de hand moeten zijn (normatieve evaluatie); en tenslotte: wat voor 
strategische handelingsaanwijzingen kunnen op basis van de beantwoording van de 
voorgaande vragen gegeven worden (strategische taak).2  

 
In andere bijdragen aan deze dag wordt – als het goed is – een antwoord (of een begin 
hiervan) gegeven op de vraag wat factoren zijn die vandaag van invloed zijn op de beleving 
van ‘het ambt’. Zoals gezegd speelt ook de impliciete of expliciete ambtsopvatting van de 
predikanten zelf en binnen de gemeente waaraan zij verbonden zijn, een rol. De studie van 
Johan van Holten is een recente beschrijving van rolopvattingen onder PKN-predikanten.3 
Daaruit blijkt dat een expliciete, normatieve rolopvatting die met ‘ambt’ te maken heeft vooral 
onder oudere predikanten een rol speelt. Tegelijk betekent deze studie nog iets anders, iets 
wat niet in het boek van Van Holten aan de orde komt, maar er wel uit geconcludeerd kan 

worden. Namelijk dat er dus niet zoiets als ‘het ambt’ of ‘de rolopvatting’ bestaat. Predikanten 
kunnen in de praktijk met verschillende normatieve opvattingen rond het ambt functioneren. 
Daarmee klemt de vraag des te meer: wat is er vanuit de bijbel en theologische reflectie dan 
over het ambt te zeggen? 
 
Terminologie 
Mij is als onderwerp meegegeven: ‘het predikantsambt in bijbels en theologisch perspectief’. 
Dat is iets anders dan: het bijbelse ambtsbegrip. Dat laatste zou veronderstellen dat er een 
eenduidig of op zijn minst duidelijk zich ontwikkelend format van ambt in de bijbel te vinden 

zou zijn. Dat is echter niet het geval. Ik sluit mij aan bij de conclusie waarmee wijlen prof. 
Graafland zijn boek over het ambt begint: “De Schrift spreekt niet over hét ambt”. En even 
later: “Dat betekent, dat als er in onze tijd door sommigen zo absoluut over ‘hét ambt’ wordt 
gesproken, daarvoor in de Bijbel geen grond is”.4  
 
Geestelijk leiderschap? 
Wanneer dit juist is – en ik meen dat dat zo is – dan is het verleidelijk om te bezien of er een 
andere categorie is die wellicht het ambtsbegrip kan omvatten, en waarover wel duidelijke (of 
duidelijker) Bijbelse lijnen aan te wijzen zijn. Dat wordt door sommigen gevonden in het 

begrip leiderschap, vaak gelijk nader aangeduid als geestelijk leiderschap.5 Michael Jinkins 
spreekt daarom over religieus leiderschap dat bekleed wordt (vested) door bijvoorbeeld de 
geestelijkheid (clergy), leken (laity) of een combinatie van bevestigde bedieningen (ordained 
ministry).6 Nadeel hiervan is dat dit een begrip is dat evenmin een bijbels begrip is. Het is een 
begrip dat uit de bedrijfskunde, sociale wetenschappen of politicologie stamt. 

                                                 
2 Richard Osmer, Practical Theology. An Introduction (Eerdmans: Grand Rapids, 2008). 
3 Johan van Holten, Rol en Roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting 

van aanstaande, beginnende en oudere predikanten gerelateerd aan hun roepingsbegrip 

(Boekencentrum: Zoetermeer, 2009).  
4 C. Graafland, Gedachten over het ambt (Boekencentrum: Zoetermeer, 1999), 15.  
5 Bv. R. Nauta, Paradoxaal leiderschap. Schetsen voor een psychologie van de pastor (Valkhof 

Pers: Nijmegen, 2006); René Erwich, Jan Hoek, Jan Marten Praamsma (red.), Theologie als 

beroep. Verhalen van hoop (Kok: Utrecht, 2014). Ook Sake Stoppels (Voor de verandering. 

Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie, Boekencentrum: Zoetermeer, 2009) spreekt 

over ‘leiderschap in de kerk’ (201-235). Voor een uitvoerige verantwoording hiervan, vgl. Jack 

Barentsen, Emerging Leadership in the Pauline Mission. A Social Identity Perspective on 

Local Leadership Development in Corinth and Ephesus (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2011).  
6 Michael Jinkins, ‘Religious Leadership’. In: Bonnie Miller-McLemore (ed.), The Wiley-

Blackwell Companion to Practical Theology (Wiley Blackwell: Chichester, West Sussex, 

2014), (308-317) 308. 
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“The contested nature of religious leadership lies in the very definition of the term. 
While questions related to appropriate and inappropriate concepts and forms of 
leadership are found in biblical texts, not least in the Gospels, leadership, as the term 
is generally utilized in the contemporary church, bears the marks of secular usages, 

especially derived from business, social sciences, and political studies. (…) Virtually all 
of those who teach religious leadership today have been informed by scholars and 
practitioners of leadership whose focus is not narrowly defined as religious”.7 

 
Is het mogelijk om andere woorden te gebruiken? Ja, dat kan en gebeurt in de christelijke 
traditie regelmatig. In het beroemde en invloedrijke rapport van de WCC Baptism, Eucharist, 
and Ministry (BEM) (1982) worden de woorden ‘charisma’, ‘dienst’ en ‘kerkelijk ambt’ gebruikt. 
Charisma duidt hier op de gaven door de Heilige Geest gegeven zijn aan alle gelovigen voor 
de opbouw van de gemeenschap en het vervullen van de roeping van de gemeente en daarin 

van ieder persoonlijk. Dienst geeft de taak aan waartoe het hele volk van God is geroepen, 
hetzij als individu, hetzij als plaatselijke gemeente, hetzij als universele kerk. De term dienst 
of diensten kunnen ook slaan op de bijzondere institutionele vormen die deze taak kan 
aannemen. Het kerkelijk ambt tenslotte gaat over mensen die een charisma hebben 
ontvangen en die de kerk door ordination (bevestiging) voor hun taak aanstelt onder 
aanroeping van de Geest. Ambt is dan niet iets anders dan charisma of dienst, maar een 
verbijzondering ervan. 
 
Dienst? 
Deze oecumenische overeenstemming – althans op officieel niveau – is niet onomstreden. 
Over de relatie tussen dienst, ambt en charisma is in de traditie van de drie kerken waarover 
we vandaag bij elkaar zijn (CGK, NGK, GKv) al veel gezegd. Zo geeft C. Trimp in zijn spreken 
over het ambt aan dat de term ‘dienst’ onvoldoende is om als vervanging van ‘ambt’ te 
fungeren – en ook gevaarlijke eenzijdigheden met zich meebrengt, zoals functionalisering 
(niet wie iets doet maar of het gedaan wordt is van belang), horizontalisering 
(medemenselijkheid uitoefenen is kerk), en spiritualisme (“Het rechtlijnig, overzichtelijke 
kanaal van de ambtelijke inrichting van de kerk maakt de bergbeek van Gods geestesgaven 
tam, plechtig, doods. Het ambt is in feite een degeneratieverschijnsel ten opzichte van de 

charismata, die de Geest uitdeelt naar zijn wil” (4)).8 Ambt – zo definieert Trimp – is iets 
anders dan en ook geen verbijzondering van het algemene begrip dienst. Het kerkelijk ambt is 
“een door God gegeven opdracht tot continue en institutioneel bepaalde dienstverlening aan 
zijn gemeente met het oog op haar interne en externe opbouw”. En verderop: “… structurele 
ordening van het functioneren van de gemeente, het geregeld en voortdurend karakter 
daarvan en de door Christus verleende volmacht tot dit dienstbetoon”.9  
 
Charisma? 
Charisma (meervoud: charismata) zijn evenmin als vervanging voor ‘ambt’ te gebruiken, zo 
stelt M. te Velde. Ambtsdragers hebben bijzondere gaven. Daarom spreekt Te Velde over “het 

‘plus’ van het ambt” tegenover charismata: “[H]et ‘plus’ van hun ambt is: de speciale gave, de 
speciale aanwijzing, roeping en opdracht, de wachterfunctie, de aansprakelijkheid en 
bijzondere verantwoordelijkheid, het vooroplopen als herders van de kudde” (Te Velde, GO 
deel 2, 116). Hij keert zich tegen de reconstructie van de eerste christelijke gemeente als zou 
er eerst een fase van nog niet geordende vrijheid bestaan hebben die samengehangen zou 
hebben met het feit dat men nog geen organisatie van de christelijke gemeente hoefde te 
hebben omdat de Heer spoedig terug zou komen (Naherwartung). Toen de wederkomst 
echter uitbleef (Parousieverzögerung) zou men echter wel meer institutioneel zijn gaan 

                                                 
7 Jinkins, ‘Religious Leadership’, 308f. 
8 Ministerium, 3-4 en 115-119. 
9 Ministerium 5 en 118. 
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werken met als gevolg dat toen de ambten zouden zijn ontstaan.10 Tegelijk erkent ook hij dat 
er een veelheid aan bedieningen af te lezen valt in de Schrift en “dat de Here niet van de ene 
dag op de andere dag aan de kerk een afgebakend aantal ambten en functies heeft 
gedicteerd, met vaste namen geëtiketteerd en bestemd om eens en voor altijd in iedere 
gemeente te worden ingevoerd”.11 Hij stelt (het is niet echt een conclusie) dat het Nieuwe 

Testament een “gevarieerde en flexibele aanduiding van ambten en functies” kent, maar dat 
zich tenslotte toch enkele ‘taakgebieden’ uitkristalliseerden “waarin continue arbeid van vast 
aangestelde ambtsdragers nodig is”.12 Dat zijn dan: bediening van het Woord en de 
sacramenten, onderricht, opzicht en tucht over de gemeente en dienst van de 
barmhartigheid. Op deze gebieden moeten ‘vooropgaanders’ zijn, oudsten en diakenen. In het 
NT is er, stelt Te Velde, “geen enkele aanwijzing te vinden dat het hier slechts om een 
tijdelijke maatregel zou gaan, die voor ons niet meer zou gelden. Alles wijst integendeel op 
het creëren van een blijvend patroon”.13 
 

Waar Trimp voor zijn stellingen rond het ambt nauwelijks rekent met een beweeglijkheid en 
dynamiek in de Bijbel, doet Te Velde dat wel. Alleen ontdekt Te Velde te midden van deze 
variaties en flexibiliteit constanten die vervolgens echter wel uitmonden in de ambten zoals 
wij die min of meer nu nog kennen. De veel uitgebreidere studie in deze zelfde gereformeerde 
traditie, het boek onder redactie van W. van ’t Spijker en anderen uit 1990 over De kerk leest 
op diezelfde manier de Schriften.14 
 
Dynamiek of vaste orde? 
Interessant is hierbij wat de christelijk-gereformeerde toenmalige hoogleraar 

kerkgeschiedenis, W. van ’t Spijker zelf in deze grote studie schrijft over de gereformeerde 
kerk- en ambtsstructuur. Dat doet hij in deel IV over de ‘regering van de kerk’ . Enerzijds stelt 
hij op basis van Calvijns (deels ook pragmatisch-contextuele) vormgeving van de 
ambtsstructuur voor Genève dat de bemiddeling van het heil door ambtsdragers en dan met 
name de woordverkondiging via de bemiddeling door mensen, erg belangrijk is: “Het is een 
krachtig samenbindend motief, dat wij elkander behoeven, om het heil te ontvangen. Zo 
behaagde het de Here”.15 Anderzijds laat hij deze stelling (een conclusie is het moeilijk te 
noemen m.i.) volgen door het volgende: “Maar deze theologisch these achter de kerkelijke 
structuur bewees haar houdbaarheid in de praktijk. (…) [M]en [was] overtuigd (…) dat de 

presbyteriale organisatie de enige was die theologisch verantwoord was en die praktisch 
vruchtbaar kon zijn”.16 Het pragmatische aspect van kerkordening en ambtsstructuur speelt 
dus voor hem een belangrijke rol: het overtuigde en bleek werkbaar – aldus Van ’t Spijker. De 
vele variaties tussen kerken met eenzelfde Calvijns-gereformeerde kerkstructuur maken 
duidelijk dat de praktische werkbaarheid voor hem een belangrijke reden zijn om deze 
ambtsleer te handhaven. Zij heeft “een soepelheid en tegelijk een stabiliteit, die beide hun 
geheim vinden in de overtuiging, dat de kerk haar eigen Hoofd heeft”.17 Meer dan Te Velde of 

                                                 
10 “De grondfout van hen die het ambt als ‘verburgerlijking’ beschouwen is vooral dat ze en 

onjuiste tegenstelling maken tussen Geest en vorm, Geest en instituut, Geest en organisatie. … 

Dat er ambten, vaste functies zijn in de gemeente, is geen uitvinding van mensen. het berust 

niet op horizontaal initiatief. Het ambt is in die zin niet ‘van beneden’. Het is ‘van boven’, van 

goddelijke oorsprong, berust op goddelijk bevel” (GO II, 100).  
11 GO II, 102. 
12 GO II, 105. 
13 GO II, 105.  
14 Noordegraaf, in De kerk, 19-62. 
15 W. van ’t Spijker (e.a.) (red.), De kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar 

reformatorische opvatting (De Groot Goudriaan: Kampen, 1990), 332.   
16 Van ’t Spijker, De kerk, 332-333. 
17 Van ’t Spijker, De kerk, 338. 
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Trimp wijst Van ’t Spijker echter op de historische ontwikkeling waarin niet zozeer een eeuwig 
gebod als wel een voorzienige wijsheid van God te ontdekken valt.  
 
Vaste gezagsstructuren? 
Eind jaren ’80 is binnen de GKv een boeiend gesprek gevoerd over precies deze stelling, dat 

aanwijzingen en structuren in de Bijbel niet voor altijd geldig zijn en dat ambtelijk gezag niet 
zonder meer in de Schrift verankerd ligt, dat toen tot een zeer felle polemiek leidde. Dit 
gesprek ontstond toen Lambert Wierenga in een artikel in Radix (januari 1988) schreef dat 
predikanten gewoon door de gemeente worden aangesteld en niet met een speciale roeping 
of gezag spreken maar integendeel erop gericht moeten zijn de mensen zelf de bijbel te laten 
lezen. Hierop reageerde Trimp met een serie artikelen in De Reformatie waarin Trimp een 
lans brak voor de autoriteit van het tegenover van het ambt dat door God gegeven was.18 
Daarop reageerde Lambert Wierenga in oktober 1988 weer met een artikel in Radix, waarin 
hij het massieve en autoritaire spreken over het ambt van predikant ter discussie stelde 

“Daarnaast lees ik in de bijbel nergens een model waarin regels worden meegegeven voor 
een permanente, verplichte vorm van gemeentebestuur, gezagsuitoefening, ‘bediening’, 
‘sleutelmacht’, keuze van ambtsdragers, vorm van selektie en instruktie van funktionarissen in 
de gemeentes. Hoe moet je er achter komen hoe dat moet? Hoe gebruik je dan de bijbel?”19 
Vervolgens heeft een van de toenmalige hoofdredacteuren van Radix dit gesprek samengevat 
om tot een vervolg te komen omdat Trimp zelf deze discussie niet verder voerde.20 In een 
reactie op deze hoofdredactionele interventie in hetzelfde nummer van Radix geeft Wierenga 
nogmaals zijn standpunt aan: klaarblijkelijk is er binnen het reformatorisch paradigma geen 
ruimte om het ambt ter discussie te stellen. Zijns inziens is juist dit autoritaire aspect van de 

invulling van het ambt in deze traditie problematisch.21  
 
Een paar jaar later heeft Kees de Ruijter de discussie hernomen en op de noemer van het 
schriftgezag gebracht. Volgens De Ruijter tast Wierenga met zijn visie op de Schrift “het 
bijbels fundament [aan], waarop de gereformeerde ambtsleer zich baseert. De weg die hij 
inslaat loopt dood”.22 Ik meen dat deze massief-normatieve argumentatie vanuit de Schriftleer 
niet helpend is in de huidige discussie over het ambt. De discussies over hermeneutiek zijn 
sindsdien binnen de GKv ook verder gegaan.23 
 

Tien jaar later kwam Graafland tot enigszins (maar zeker niet volledig) gelijkluidende 
conclusies als Wierenga. In zijn al eerder genoemde boek over de ambten doet Graafland een 
poging de dynamiek en beweeglijkheid van de Schrift nogmaals voor het voetlicht te brengen. 
Al lezend en overdenkend daarin concludeert hij: “Tot het nieuwe dat ik aantrof behoort 

                                                 
18 De Reformatie, jrg. 63, nrs. 39-42. 
19 Lambert Wierenga, ‘“Paulus kon niet preken”. Enkele opmerkingen naar aanleiding van 

,,'Bediening' in de apostolische kerk" (De Reformatie, 63/39-42)”, in: Radix 1988 (oktober), p. 

@. 
20 Jac. Schaeffer, ‘Wie draagt het ambt?’ (Radix april 1989, 4-21).  
21 Lambert Wierenga, ‘“Onder benefice van inventaris”. Over de legitimering van 

ambtsopvattingen in de reformatorische traditie’ (Radix april 1989); [discussie aanvullen met 

bijdrage Jac. Schaeffer  en Lambert Wierenga  in hetzelfde nummer] 
22 C.J. de Ruijter, ‘Ambt en schriftberoep’. In: F.H. Folkerts, P. Houtman, P.W. van de Kamp 

(red.), Ambt en Aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Trimp ter gelegenheid van 

zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland op 2 december 1992 (Vijlbrief: Haarlem, 1992), (121-129) 129. Eerder in het artikel 

vermeldt hij alle bronnen van deze discussie, inclusief het gesprek met Wierenga dat zich 

onder de Kamper studenten afspeelde in hun blad CORNU (122). 
23 Vgl. Ad de Bruijne, Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. 

Theologische perspectieven (Vuurbaak: Barneveld, 2017). 
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onder andere, dat het spreken van de Schrift over de gemeente en het gemeentewerk 
gekenmerkt wordt door een grote beweeglijkheid. het gaat om concrete situaties van 
afzonderlijke gemeenten. Algemeenheden over het ambt of gelijkluidende voorschriften voor 
alle gemeenten komen nagenoeg niet voor. Ook wordt niet een ambtenregister aangelegd dat 
algemeen en voor altijd geldig is”.24  

 
Samenvatting 
Samenvattend is duidelijk dat de terminologische kwesties rondom ambt en aanpalende 
begrippen in de recente verdediging van de gereformeerde ambtsleer door GKv en CGK 
theologen vrijwel meteen leidt tot een discussie die met name gaat over de vraag of Bijbelse 
patronen en structuren ook normatieve zeggingskracht hebben voor vandaag. Vooral de 
kwestie of het gezag van ambtsdragers vandaag gefundeerd moet zijn in een legitimatie 
vanuit de Schrift speelt hierbij een doorslaggevende rol in de gereformeerde traditie. 
 

Naast de kwestie van het ‘gezag’ van de ambtsdrager (en daarmee van het Woord) speelt ook 
de vraag of er sprake is van een orde of structuur in alle beweeglijkheid een grote rol. Het 
dilemma vast of vrij is historisch geframed in termen als ambt of charisma, zodat ambtsleer 
vrijwel geïdentificeerd werd met vast, en charisma met vrij. De historiografische nuancering 
van Van ’t Spijker, die veel meer oog heeft voor de praktische werkbaarheid van structuur 
waar de kerk ‘klaarblijkelijk’ baat bij heeft, lijkt te verbleken in het licht van de Bijbel als enige 
normatieve bron voor wat goed en werkbaar is.  
 
Deze twee aspecten (gezag en structuur) werk ik hieronder verder uit. 

 
 
Ambt en (kerk)structuur of ordening 
Aan het slot van het boek over de kerk geeft Van ’t Spijker nog eens uiting aan zijn opvatting 
dat de structuur van het kerkzijn in de gereformeerde traditie een historisch bepaalde, maar 
daarmee niet minder zinvolle of werkbare, contingente manier van christenzijn is: “De ambten 
of diensten in de gemeente zijn er om [de] zelf-opbouw van het lichaam [i.e. het lichaam van 
Christus, de gemeente] te bevorderen. De wasdom komt uit Christus. Hij bestaat in een 
groeien in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is. Zo bereikt het lichaam de volheid, het 

pleroma van Christus. En zo voltrekt zich het Hoofd-zijn van Christus over zijn lichaam. Het 
koningschap van Christus dient erkend te worden. De gereformeerden hebben daaraan 
uitdrukking willen geven tot in de opstelling van een kerkorde, die er is om alles wat zijn 
heerschappij zou kunnen weerstaan, weg te nemen” (513). En helemaal aan het einde: “Nu 
de kerk in een geseculariseerde wereld vèrder zal hebben te gaan, lijkt het meest 
noodzakelijk een gemeenschappelijke, eenstemmige poging om de gemeenschap te zoeken 
van allen, die op deze oerchristelijke basis van Schrift, belijdenis en kerkorde de Here in Geest 
en in waarheid zoeken te aanbidden. Door de Geest. ‘In Christus’.” (De kerk, 520). Schrift, 
belijdenis en kerkorde worden hier beschouwd als openbaring van Christus in de loop van de 
geschiedenis. Minder dus als apriori dan als gegeven werkelijkheid waarmee wij geroepen zijn 

te werken. 
 
Daarmee legt Van ’t Spijker de vraag naar ordening en structuur op het niveau van de 
ecclesiologie: welke concepties en overtuigingen aangaande het kerkzijn fungeren als leidend 
voor de concrete invulling van dit kerkzijn? Kerk en haar zichtbare vorm worden in bijbels 
taalgebruik vaak omschreven met metaforen: bruid van Christus, lichaam van Christus, volk 
van God etc. Deze beelden hebben gemeenschappelijk dat zij het unieke van de 
kerkgemeenschap onder woorden brengen: het gaat om een groep mensen die 
geconstitueerd wordt in haar ontstaan en bestaan door de relatie met de levende God. 

Kerkzijn is leven van de roepstem van God die in deze wereld mensen bij elkaar brengt. Dat 

                                                 
24 Graafland, Gedachten, 332.  
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kerkvergaderend werk is een daad van verzoening van Godswege. Hij brengt mensen bij 
Zichzelf, en dat is voor een in zonde gevallen wereld met zondige mensen een daad van heil. 
Heilzaam is het voor van God vervreemde mensen om, geroepen door God zelf, met Hem 
verzoend te worden om met Hem samen te leven.25 Het gaat om een concreet zichtbare, 
tastbare realiteit van mensen hier op aarde, die tegelijkertijd persoonlijk en 

gemeenschappelijk verbonden zijn met hun Heer en Heiland. 
 
Kerkzijn moet normatief gesproken in de gereformeerde traditie altijd gerelateerd worden aan 
het heilzame werk van Christus waarmee Hij het grote plan van de Drie-ene God met zijn 
schepping volvoert. Dat werk van Christus is vervolgens niet alleen een zaak van geloof, alsof 
het onzichtbaar is. Kerk is nu juist, evenals de schepping als geheel, zichtbaar: de 
werkelijkheid van een groep mensen is als kerk empirisch waar te nemen. Maar datgene (of 
beter: Diegene) die haar constitueert is dat niet: God is niet op dezelfde manier als zijn 
schepping waar te nemen of te beschrijven. Het feit dat de kerk haar bestaan ontleent aan 

God zelf, kwalificeert haar empirische, sociologische, gestalte. Zij is, als schepping van God, 
niet volledig te beschrijven met sociologische termen.26 Met Dietrich Bonhoeffer stel ik daarom 
dat binnen het palet van sociologische vormen van gemeenschap een categorie sui generis is. 
“Kirche ist Gemeinschaftsgestalt sui generis, Geistgemeinschaft, Liebesgemeinschaft. In ihr 
sind die soziologischen Grundtypen Gesellschaft, Gemeinschaft und Herrschaftsverband 
zusammengezogen und überwunden”.27 
 
Als sociologische categorie sui generis heeft de kerk echter wel degelijk een 
sociaalwetenschappelijk te beschrijven empirische gestalte of structuur. De erkenning dat de 

kerk schepping van God is, schepping van het Woord (creatura verbi)28 betekent juist dat zij 
als schepping empirische realiteit heeft. Daarbij hoort ook dat zij structuur kent – zowel 
diachroon als synchroon. Structuur wil hier zeggen: de kerk heeft een bepaalde, historisch-
contingente vormgeving, “de wijze waarop de elementen van een geheel verbonden zijn”.29 
Structuur wil zeggen dat de kerk gaat “uitvinden waar men heen wil (vanwege de roeping van 
de Heer: heen moet), en dan met elkaar een weg zoeken en die gaan”.30 
 
Gert de Jong heeft in 2008 de kerk vanuit sociologisch gezichtspunt omschreven als 
‘dynamische configuratie’ van drie sociologische categorieën, te weten: de kerk is 

                                                 
25 Het belang van deze zonde-overwinnende roepende activiteit van God is door Eberhard 

Jüngel alsvolgt onder woorden gebracht: “Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die 

ungeheure Behauptung, dass der zu Recht Beschuldigte, dass der Mensch, der vor Gott ganz 

und gar im Unrecht ist und deshalb Sünder oder auch Gottloser genannt zu werden verdient, 

von Gott gerechtfertigt wird, also Anerkennung bei Gott findet. Wer aber bei Gott 

Anerkennung findet, der ist unwiderruflich, der ist definitiv anerkannt. Er hat das Recht, im 

Vollsinn des Wortes zu leben und miet anderen zusammenzuleben” (Das Evangelium von der 

Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens, Mohr Siebeck: Tübingen, 

19993, 6) (curs. orig.).  
26 Datzelfde geldt evenzeer voor andere fenomenen, zoals de staat of de mens. Ook zij kunnen 

niet volledig beschreven worden in termen van seculier-empirische, sociaalwetenschappelijke 

categorieën. 
27 Bonhoeffer, Sanctorum communio (DBW I), 185 (cursief weggelaten). Vgl. Wannenwetsch 

2005 (‘Ecclesiology and Ethics’ in Meilander and Werpehowski, Oxford Handbook of 

theological Ethics). 
28 Vgl. Schaeffer 2015 FS Barend Kamphuis. 
29 J. Firet, ‘De apostoliciteit van de kerk. Structuurprincipe en proces’. In: C. Augustijn (e.a.), 

In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit (Kok: Kampen, 1980), 

(111-139) 136.; Ad de Bruijne – kerk organisme/instituut. 
30 Firet, ‘Apostoliciteit’, 139 (curs. orig.). 
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gemeenschap, organisatie en sociale actiegroep. Hoewel hij een concrete casus beschrijft, is 
het waardevol deze drieslag ook te benutten voor andere kerken, en voor het concept van 
kerkzijn. Dit impliceert dat de structuur-kant van het kerkzijn onontkoombaar gegeven is met 
het kerkzijn. Deze structuur-kant van de kerk betreft overigens niet alleen de kerk als 
organisatie, maar is net zo goed een aspect van haar gemeenschap-zijn of van de kerk als 

sociale actiegroep.  
 
Al in 1980 wees J. Firet op een mogelijkheid deze dynamische configuratie theologisch te 
conceptualiseren als een dramatische structuur. “Ontsproten aan de verbazingwekkende 
fundamentele ervaring, uit de duisternis geroepen te zijn tot wonderbaar licht, is de structuur 
van de kerk, die een gemeenschap van geloven is, van nieuw kennen en nieuw zijn, een 
dramatische structuur, een patroon van gebeurtenissen. Van een tegenstelling tussen 
continuïteit en actualiteit kan zo gezien geen sprake zijn, waarschijnlijk zelfs niet van een 
polariteit. Als we de kerk zien als een drama, dan is de continuïteit van de kerk de continuïteit 

van het telkens opnieuw in een telkens contingente situatie actualiseren van het geloof in de 
belofte en van de gehoorzaamheid aan de opdracht, van het met-Christus-zijn en het door-
Hem-uitgezonden-worden. de continuïteit van de kerk is niets anders dan haar in tijd en 
ruimte en omstandigheden eindeloos-veelvormige en-veelvuldige actualiteit”.31 
 
De creatuurlijke realiteit van de kerk kent dus altijd een zekere structuur, die past bij haar 
verhaal. De vraag is alleen altijd: is de historisch-contingente structuur die een kerk nu heeft, 
ook de structuur die het meest recht doet aan wat de Heer van de kerk wil? Past zij bij waar 
de kerk voor bestaat – en waar bestaat de kerk dan voor? Het mag kenmerkend heten voor 

gereformeerde theologie in het algemeen, en in afgeleide zin voor gereformeerde 
ecclesiologie en ambtsleer, dat deze kritische vraag steeds opnieuw gesteld wordt en mag 
worden. Dat past bij waar het woord ‘gereformeerd’ voor staat: ecclesia reformata semper 
reformanda. Zo wees de Duitse systematisch-theoloog Christoph Schwöbel er al decennia 
geleden op dat de Reformatie van de zestiende eeuw in hoofdzaak als een hervorming van de 
kerk gezien moet worden.32 Dit betekent dat het nadenken over de structuur, het hoe en 
waarom hiervan, historisch gezien nadrukkelijk hoort bij het gereformeerde kerkzijn.  
 
Firet wijst er dan op dat het stellen van precies deze vragen, die de kerk bij haar roeping (in 

Firets termen: apostoliciteit) moeten bewaren, vraagt om een bepaalde instantie. “Primair 
moet er in de kerk een voorziening zijn, waardoor er een continue aandacht is voor de vraag 
‘zijn wij de gemeente van de Heer, zijn wij bezig met de zaken van de Heer, zijn wij 
“kerk”?’”33 Dat zou het ambt kunnen zijn, zoals wij dat kennen in een kerkenraad.  
 
Hiermee raken we denk ik een waardevol element in de voortgaande discussies over ‘het 
ambt’ en de bijbelse en theologische grondlijnen hiervan. Ik zou dat element willen benoemen 
als ‘ecclesiologische potentieel’ van de gereformeerde ambtsleer. Daarmee bedoel ik dat het 
gesprek over ambten gevoerd moet worden vanuit de vraag wat het betekent om kerk te zijn: 
gemeente van Christus, lichaam van Christus, bruid van Christus, tempel van de Heilige Geest 

– en soortgelijke bijbelse metaforen. ‘Ambt’ wordt in dit gesprek dus niet als een vooraf 
gegeven, aprioristisch normatief systeem gepresenteerd, maar als een specifiek theologisch-
kerkelijke vorm van wat de godsdienstsociologen Dekker en Stoffels omschrijven als 

                                                 
31 Firet, ‘Apostoliciteit’, 123 (curs. orig.). Vgl. voor de drama-metafoor: Kevin Vanhoozer, The 

Drama of Doctrine. A Canonical Linguistic Approach to Christian Theology (Westminster 

John Knox Press: Louisville, 2005) en Nicholas Healy, Church, World, and the Christian Life. 

Practical-Prophetic Ecclesiology (Cambridge UP: Cambridge, 2000). 
32 Schwöbel, Christoph; ‘The Creature of the Word: Recovering the Ecclesiology of the 

Reformers’. In: Gunton, Colin E.; Hardy, Daniel W. (eds); On Being the Church. Essays on the 

Christian Community, T&T Clark: Edinburgh 1989, 110-155. 
33 Firet, ‘Apostoliciteit’, 135.  
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‘institutie’. Onder verwijzing naar Zijderveld onderscheiden zij ‘institutie’ van ‘instituut’. 
Institutie slaat in deze definitie op de fundamenteel antropologische handelingspatronen, 
terwijl instituut de historisch en sociaal-cultureel bepaalde concretisering daarvan is.34 Wij zijn 
onderdeel van Gods drama, en daarin zijn verschillende rollen te onderscheiden. Het drama 
zelf en ook sommige rollen hierin zijn echter door God in gang gezet. 

 
Een theologische aanwijzing waarin ditzelfde terugkomt is te vinden in de Confessio 
Augustana (1530) van Melanchton. Daar staat: “Om dit geloof te verkrijgen is het ambt 
ingesteld om het Evangelie te leren en de sacramenten aan te reiken. Want door het Woord 
en door de sacramenten wordt als door werktuigen de Heilige Geest geschonken, die het 
geloof werkt, waar en wanneer God wil, in hen die het Evangelie horen. Dat wil zeggen dat 
God niet om onze verdiensten, maar om Christus’ wil hen rechtvaardigt die geloven dat zij om 
Christus’ wil in genade aanvaard worden, Gal. 3 [:14]: Dat wij de belofte van de Geest 
ontvangen door het geloof. Wij veroordelen de wederdopers en anderen, die menen dat de 

Heilige Geest de mensen bereikt zonder woord van buitenaf, maar door hun eigen 
voorbereidingen en hun werken”.35 In het Latijn word voor ‘ingesteld’ het woord ‘institutum 
est’ gebruikt. Het ambt is in die zin een institutie – waarvan de concrete invulling bepaald 
wordt door allerlei factoren waaronder sociologisch-historische. 
 
Bram van de Beek geeft in zijn studie uit 2012 een uitgebreide theologische interpretatie van 
de geschiedenis van de kerk op dit punt. Hij stelt allereerst dat de kerk bestaat bij de gratie 
van haar verbondenheid met Christus (195). Tegelijk staat deze verbondenheid altijd onder 
druk. Dat is de reden dat de Heer instrumenten geeft om de kerk bij Christus te bewaren. Hij 

noemt ambt, Schrift en confessie als de drie instrumenten om hiervoor te zorgen – en wel 
deze drie in onderlinge relatie. “Elk afzonderlijk leidt makkelijk tot willekeur en dat is het 
tegendeel van betrouwbaarheid. Elk element afzonderlijk kan ook leiden tot verstarring, 
terwijl het gaat om de kennis van de leende Heer. Daarom moeten de drie elementen altijd bij 
elkaar gehouden worden: geen ambt zonder Schrift en belijdenis, geen belijdenis zonder 
Schrift en ambt én geen Schrift zonder ambt en belijdenis” (195).36 Over dat ambt stelt Van 
de Beek vervolgens: “Het ambt is er vanaf het begin van de kerk geweest” (198). Daarna 
gaat hij over tot een korte schets van de geschiedenis vanuit de Schrift en de kerkvaders. Het 
beeld dat hij geeft van de oud-christelijke kerk waaruit niet zozeer een vast ambtenpatroon 

oprijst, als wel een herleiding van allerlei ambten, taken en functies tot dat ene ambt van wat 
van de Beek ‘opziener’ noemt, de bisschop: “Als het om het ambt gaat, is de bisschop de 
centrale figuur. Alle taken die andere ambtsdragers vervullen vallen onder zijn 
verantwoordelijkheid: de bisschop is de alomvattende ambtsdrager en anderen mogen 
specifieke taken daarvan met en voor hem waarnemen. Zonder de bisschop kan niemand 
functioneren. Voordat er daarom over de onderscheiden ambten gesproken kan worden, moet 
eerst duidelijk zijn wat het ambt van de bisschop is, om het omvattende beeld van het ambt 
te schetsen. Pas daarna kunnen we zien welke bisschoppelijke taken ook (altijd nadrukkelijk: 
ook, nooit uitsluitend) door anderen kunnen worden verricht. In die zin hebben we de 
ambtstheologie hier ontwikkeld” (237). De specifiek gereformeerde uitwerking van de ambten 

van ouderling en diaken typeert Van de Beek als “een vorm … om het corpus christianum in 
de nieuw epolitieke cultuur van West-Europa en de Verenigde Staten in stand te houden. … 
Als we zo naar het meervoudig ambt kijken dan is dit niets anders dan een cultuurfenomeen 

                                                 
34 Dekker en Stoffels, Godsdienstsociologie, 54v. 
35 Confessio Augustana, art. V, geraadpleegd op 27 februari 2018, 

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNAWUk=&type=pdf. Vgl. Hans Schaeffer, ”De kerk 

als schepping van het Woord. Een reformatorisch kernpunt voor praktische ecclesiologie,” in Weergaloze kennis. 

Opstellen over Jezus Christus, Openbring en Schrift, Katholiciteit en Kerk, aangeboden aan Prof. Dr. Barend 

Kamphuis , ed. Ad de Bruijne, Hans Burger en Dolf te Velde  (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 276-286. 
36 Vgl. voor deze drieslag ook Pelikan, The Christian Tradition. A History of the Development 

of Doctrine (Vol. 1), 108-120. 
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in de context van de westerse wereld en dan is het ook begrijpelijk dat het alleen daar is 
aangeslagen” (244). Hij maakt onderscheid tussen het geordineerde ambt en synergetische 
ambten: “ambtsdragers die medewerkers zijn van de geordineerde ambtsdrager” (245). 
Alleen in hun verbondenheid aan het geordineerde ambt ligt hun betekenis, want “[a]ls ze op 
zichzelf staan, worden ze het bestuur van een vereniging” (246). Hij concludeert: “Christus 

heeft aan de kerk het geordineerde ambt gegeven en dat is een zegen, al was het alleen 
maar de zegen van het bewaren de eenheid, maar de zegen is groter omdat die zegen de 
presentie van Christus zelf is” (246).  
 
Op basis van het voorgaande zou ik willen stellen dat we moeten onderscheiden tussen het 
ambt als institutie en het ambt als instituut. Daarmee bedoel ik dat er theologische 
argumenten zijn voor de institutie ‘ambt’, waarbij dit begrip slaat op de specifieke manier 
waarop wij geloven dat een kerkgemeenschap in haar ontstaan en bestaan wordt 
geconstitueerd door God zelf door middel van mensen die Hij heeft geroepen om hiervoor 

bepaalde handelingen te verrichten. Dit is wat Van de Beek ‘het geordineerde ambt’ noemt. 
 
Hiervan onderscheiden is het ambt als ‘instituut’ zoals dat in de historische ontwikkeling vorm 
heeft gekregen binnen de gereformeerde traditie. Daarbij gaat het dan om het ambt van 
predikant, ouderling en diaken, zoals dat in de huidige kerkordes is omschreven en 
vastgelegd. Dat is het geheel van wat Van de Beek noemt geordineerde en het synergetische 
ambtsdragers.  
 
Het ecclesiologisch potentieel van de gereformeerde ambtsleer is dan dat deze expliciet de 

contingentie van de vormgeving van het instituut accepteert, zonder de prinicipieel 
theologisch-normatieve notie van het ambt als institutie op te geven. Wat nog niet 
nadrukkelijk gethematiseerd is hierboven, is de inhoudelijke (dat wil zeggen door de concrete 
inhoud van taken en praktijken) invulling van dat ambt. Wat doet de ambtsdrager dan, 
waardoor hij of zij dit ambtsdragerzijn zichtbaar maakt? Met andere woorden: we kunnen 
spreken over ‘het ambt’ als institutie – zoals Van de Beek doet. Maar wat is de invulling van 
het ambt als instituut – in haar concrete, zichtbare, en door verschillende personen in 
verschillende tijden en culturen ingevulde vorm?  
 

Om hierover meer helderheid te krijgen moeten we allereerst bedenken dat kerkzijn niet 
uitputtend omschreven kan worden in termen van confessies, belijdenisgeschriften of 
visiedocumenten. Wat kerk is, is niet allereerst een zaak van normatieve (systematisch) 
theologische uitspraken. Zulke geschriften zijn immers altijd gevolg van bezinning op een 
werkelijkheid die aan deze bezinning voorafgaat. Theologie in deze zin is een tweede-orde-
praktijk.37 Ecclesiologie is erbij gebaat dat we beseffen dat het gaat om de kerkelijke 
praktijken: wat gebeurt er in de praktijk, en hoe is hieruit in de loop van de tijd (traditie) een 
bepaalde praktijk ontstaan. Deze opvatting van praktijken (practices) betekent dat het ambt-
als-instituut nadrukkelijk verbonden is aan deze praktijken.  
 

Vanouds is ambt dan ook verbonden aan de kernpraktijken van de christelijke gemeente, t.w. 
de eredienst. In het kerkrecht is dit gethematiseerd onder de noemer: kerkrecht is liturgisch 
recht. Ambtsdragers ontlenen hun inhoudelijke taakomschrijving of normatieve positie niet 
allereerst aan een structuur of een kerkorde, maar aan het feit dat zij in de liturgie van de 
gemeente voorgaan. Zo stelt de voormalig hoogleraar kerkrecht Leo Koffeman: “Het 
theologisch uitgangspunt voor het kerkrecht ligt … in het werk van de heilige Geest en in zijn 
omgang met de gemeente van Christus, zoals die keer op keer vorm krijgt in wat onder ons 

                                                 
37 Vgl. Hans Burger. Theologie kan ook anders worden opgevat. In dat geval is ook wat er in 

de werkelijkheid gebeurt en wat ook niet-(beroeps)theologen vinden, zeggen en doen 

‘theologie’. Vgl. Elaine Graham e.a., Theological Reflection; Bonnie-Miller, Blackwell 

Companion; Bass/Dykstra, For Life Abundant.  
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bekend staat als de eredienst, de dienst van Woord en sacramenten, de eucharistie of de 
liturgie”.38 Wezen en roeping van de gemeente “vinden hun concentratiepunt in de 
samenkomst op de dag des Heren. … De dialoog van ambt en gemeente is bepalend voor de 
structuur van de liturgie en daarmee ook voor de structuur van het kerkrecht”.39 Dat betekent 
ook dat het theologisch spreken over het ambt principieel aan de orde dient te worden 

gesteld binnen het kader van de liturgie, de eredienst van de ‘gemeenschap die, geroepen tot 
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rond Woord en sacramenten’”.40 
 
Wanneer het juist is om de kern van kerkzijn in de praktijken van de kerkdienst te situeren 
(deze stelling vergt een eigen rechtvaardiging die hier niet geboden kan worden), is het 
vervolgens de vraag wat ambt-als-instituut hiermee te maken heeft. Kort gezegd – ik volg hier 
Leo Koffeman en Bram van de Beek – slaat het ambt-als-instituut op “personen die een 
charisma hebben ontvangen en door de kerk door ordinatie voor hun taak zijn aangesteld, 
onder aanroeping van de Geest en handoplegging, en gericht op de zorg voor de getrouwe 

verkondiging van het evangelie en voor de nederige dienst in de naam van Christus. 
Kerkelijke ambtsdragers zij nodig in de kerk om de identiteit van de geloofsgemeenschap te 
dienen”.41 Ambtsdragers zijn nodig om de kerk bij Christus te bewaren, samen met Schrift en 
confessie (Van de Beek). Er is een structuur nodig die de dubbele ‘afkomst’ van ambtsdragers 
recht doet: zij worden gekozen door de kerk, maar tegelijk staan zij tegenover de kerk. 
 
Dit gedachtencomplex betreft de autoriteit van de ambtsdrager. Dat is het onderwerp van het 
tweede hoofddeel van mijn artikel. 
 

 
Ambt en gezag 
Hoogleraar systematische theologie aan de ETF, Patrick Nullens, wijst op de diepste laag die 
onder elk denken over de ambten ligt wanneer hij stelt dat het ambt – zowel in de 
gereformeerde theologie als in die van de vrijkerkelijke traditie – op drie manieren theologisch 
kan worden gegrond: christologisch, pneumatologisch en ecclesiologisch. Dat wil zeggen: “Het 
[sc. ambt] participeert in het ambt van Christus, het is een uitwerking van de charismata en 
het berust in de erkenning van de gemeente”.42 Hij stelt dat het werk van de apostelen een 
voortzetting is van wat Jezus doet en leert, onder verwijzing naar Handelingen 1,1. Christus 

zelf werkt via mensen in zijn gemeente, en daarbij zijn er natuurlijk verschillende soorten en 
maten aan werk, taak en invulling daarvan te onderscheiden. Maar er zijn krachtige 
elementen in de traditie van de kerk die ervoor pleiten om speciale mensen met een speciale 
roeping te onderscheiden van de gemeente als geheel. Dat laatste is zichtbaar in de ordinatie 
van deze speciaal geroepen kerkleden.43 
 
Het is dus het werken van Christus zelf dat door mensen wordt voortgezet in het kerkenwerk. 
Alleen, dat gebeurt niet ongebroken en zonder zonde. De realiteit van het kerkzijn wordt 
gekenmerkt door de gevolgen van de zondeval. Evenmin als Christus’ werk gedacht kan 
worden zonder de zonde – integendeel: het overwinnen van het kwade, verzoening en herstel 

zijn bij uitstek gevolgen van wat Christus deed – zo kan ook het kerkzijn niet gedacht worden 
zonder deze gebrokenheid. Robert Sherman heeft dit fraai onder woorden gebracht: 
 

                                                 
38 Koffeman, Goed recht van de kerk, 103. 
39 Koffeman, Goed recht van de kerk, 115.  
40 Koffeman, Goed recht van de kerk, 141 – cit PKO. 
41 Koffeman, Goed recht van de kerk, 144. 
42 Patrick Nullens, “Het drievoudig ambt van Christus en geestelijk leiderschap in de vrije 

kerken”. In: Pieter Boersema (e.a.) (red.), Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen 

tekst en context (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008), (37-57) 43. 
43 Vgl. voor ordinatie ook Koffeman, Goed recht, 108-109 en Van de Beek, Lichaam, 197. 



 51 

“[I]t was the Father’s desire to be in special relation with the human beings he would 
fashion, so he covenanted with the Son and the Spirit to order and animate precisely 
such a creation. The winsome image of God walking in the garden in the cool of the 
day to be with the man and the woman he has made evokes the intimacy he intended 
– and yet by then, heartbreakingly, that intimacy had already been broken and lost 

(Gen. 3:1-13). And that loss reverberates and grows down the ages: we know how 
broken we now are, and how intractable that brokenness is”.44 

 
Oliver O’Donovan heeft in zijn studie The Desire of the Nations45 laten zien hoe dit grote 
kader van Gods werk met zijn in zonde gevallen schepping doorwerkt in het nadenken over 
de kerk en haar structuren in relatie tot Christus. Hij stelt (1) dat een theologische 
uiteenzetting over de vraag hoe deze wereld geregeerd wordt moet voortkomen uit en via het 
nadenken over de kerk. De kerk is immers de gemeenschap die geregeerd wordt door 
Christus. “It is ruled and authorised by the ascended Christ alone and supremely; it therefore 

has its own authority; and it is not answerable to any other authority that may attempt to 
subsume it” (159). Met Pinksteren is de Geest uitgestort om de kerk te laten delen 
(participation) in wat Christus in zijn leven en sterven voor ons gedaan heeft, waarin Hij ons 
representeerde (representation) (161). Wanneer we uit het oog verliezen dat de kerk zo door 
Christus’ wordt beheerst kan zij zichzelf aanpassen aan heersende politieke systemen alsof 
het een religieuze organisatie is die religieuze diensten verleent, waarbij allerlei machten een 
rol kunnen innemen (162).  
 
Tegelijk (2) is deze heerschappij van Christus verborgen met Hem in de hemel, en moet zij in 

geloof onderscheiden worden (166). Het gevaar is immers aanwezig dat wij menen dat een 
concrete invulling van deze heerschappij in een systeem van geordineerde ambten de bron is 
voor de identiteit van de kerk.46 O’Donovan benadrukt dat elke goede ambtelijke ordening 
afgeleid moet zijn van Christus’ autoriteit en van het kerkzijn, en niet omgekeerd: dat kerkzijn 
gedefinieerd wordt door de ambtsstructuur. De identiteit van de kerk is alleen en volledig 
gelegen in de relatie van haar leden met de opgevaren Christus onafhankelijk van kerkelijke 
ambten of organisatie (169).  
 
Wat kan er dan positief gezegd worden over de manier waarop Christus zijn kerk regeert? 

Daarvoor stelt O’Donovan een formeel principe centraal: we moeten onderscheiden tussen de 
katholiciteit van de kerk en haar ordening. De katholiciteit is gelegen in het feit dat door de 
Heilige Geest de kerk een algemene, wereldwijde sociale realiteit is. De Geest gaat voort in 
deze werkelijkheid en is daarom groter dan haar geordende processen en structuren, en 
neemt ook de vorm aan van de nieuwe terreinen waarop de Geest werkt. De kerk moet zich 
in haar structuren aan deze missie aanpassen: “It remains for the church’s structures to catch 
up with this mission, to discern what the Spirit has done, and to construct such ordered links 
of community as will safeguard brotherly love” (169f). 
 
Het gevaar is dat we vervolgens de ordening van die kerk als omschrijving van deze 

katholieke missie van Gods Geest gaan nemen, en daarmee een concrete menselijke gestalte 
van kerkzijn belangrijker achten dan Gods eigen werk. O’Donovan probeert hiervoor een 
oplossing te bieden door de relatie tussen Christus en de kerk nader te omschrijven als een 

                                                 
44 Robert Sherman, Covenant, Community and the Spirit. A Trinitarian Theology of Church 

(Baker Academic: Grand Rapids, 2015), 22f. 
45 Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations. Rediscovering the Roots of Political Theology 

(Cambridge UP: Cambridge, 1996), 158-192. Verwijzingen hiernaar staan in de tekst tussen 
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46 “The mistake is … to posit an order of ministry, of whatever sort, and to deduce the identity 
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true form of Christ’s bride!” (168). 
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recapitulatie van het Christus-gebeuren: daardoor participeert de kerk in de daden en 
ervaringen die onze Plaatsbekleder eerst ondernam. “The shape of the pre-structured church, 
then, is the shape of the Christ-event become the dynamics of a social identity. In describing 
that shape, we may follow the heuristic guide we have deployed in speaking of the Christ-
event itself: the four moments of Advent, Passion, Restauration and Exaltation shape a 

society which continually gathers, suffers, rejoices and speaks” (171).  
 
Katholiciteit en ordening zijn dus te omschrijven als de relatie tussen substantie en vorm 
(172). Dat Christus-gebeuren waarin de kerk participeert is allereerst een sacramenteel, 
liturgisch vormgegeven; daardoor bindt Christus mensen samen. “The sacraments provide the 
primary way in which the church is ‘knit together’, that is, given institutional form and order” 
(172). O’Donovan legt vervolgens niet principieel vast welke en hoeveel sacramenten er dan 
moeten zijn. Hij wijst echter wel op de relatie tussen doop en Advent, eucharistie en Lijden, 
zondag en Opstanding, handoplegging (ordinatie) en Hemelvaart/Pinksteren. Door doop 

wordt duidelijk dat in deze wereld een nieuwe werkelijkheid aanbreekt waardoor mensen 
bijeen vergaderd worden. De eucharistie laat deze gemeenschap delen in het lijden van 
Christus. De zondag is de dag waarop deze gemeenschap als “glad community” (181) ontdekt 
wat het opstandingsleven inhoudt. In antwoord op de verhoging van Christus spreekt de kerk 
woorden van God (profetie en gebed).  
 
O’Donovan maakt duidelijk dat de autoriteit of het gezag of de macht (authority, power) 
waarmee de kerk deze handelingen uitvoert, rust in het gezag van Christus: “[T]he speech 
which calls upon God is power” (189). Macht als mogelijkheid om te handelen definieert hij 

zo: “By ‘the power of the church’ … is meant ‘the authority of the church’, its effective 
enablement to be the political community that it is, the community of God’s rule, manifesting 
his Kingdom to the world” (189). Alleen, omdat de kerk deze macht niet statisch ‘in bezit 
heeft’, moet zij God erom vragen in gebed. In dat verband spreekt hij ook over 
handoplegging. Dat is een teken van de “empowerment” van de kerk (190). O’Donovan 
reserveert handoplegging niet voor de speciale momenten van ordinatie alleen, maar brengt 
haar in verband met het speciale gebed voor individuele christenen voor hun individuele leven 
of taak, en verbindt haar daarom ook met de doop als het moment waarop de christen in de 
gemeenschap haar of zijn christenleven begint.  

 
Met deze samenvatting van O’Donovans opvatting over de kerk en het gezag dat zij heeft, is 
gewezen op het fundamentele belang van de relatie tussen Christus als Koning van de wereld 
en de kerk als het lichaam van Christus. Inhoudelijk rust ‘gezag’ in de kerk dus in het gezag 
van Christus over de kerk als politieke gemeenschap in de werkelijkheid van Gods schepping. 
Gezagsstructuren dienen te zijn conform een christologisch geformuleerde en uitgewerkte 
werkelijkheid van de manier waarop Christus zelf werkzaam is ten bate van de gemeenschap.  
 
Recent heeft Jack Barentsen een overzicht gegeven van de manier waarop autoriteit in onze 
Westerse samenleving beleefd wordt. Daaruit blijkt dat de veranderende sociale funderingen 

voor autoriteit ertoe leiden dat autoriteit geen persoonlijke of institutionele eigenschap is, 
gebaseerd op de positie van iemand in een organisatie. Evenmin is gezag een eigenschap van 
iemand persoonlijk, die iemand vervolgens in meer of mindere mate kan bezitten. “Rather, 
authority is a particular feature of group relationships that is enacted in the course of social 
interaction”.47 De structuur van autoriteit is sociaal geconstrueerd in en door relaties, 
voortdurende verandering, weerstand, onderhandeling en aanpassing (22). Deze opvatting 
van autoriteit als een groepsproces is van groot belang om te begrijpen wat zich nu afspeelt 
in de samenleving, maar evengoed op het kerkelijk erf. Barentsen komt vervolgens tot een 

                                                 
47 Jack Barentsen, ‘The End of Authority – And its Legitimate Future: A Theological 

Assessment’. In: Jack Barentsen, Steven C. van den Heuvel, Peirong Lin (eds.), The End of 

Leadership? Leadership and Authority at Crossroads (Peeters: Leuven, 2017), (13-29) 22. 



 53 

definitie: “Authority, as a form of social practice, is constructed through group interaction, and 
serves to guide and protect the community, promising a vision of group identity that 
maintains its vitality and relevance in its changing social contexts” (25). Hij wijst een zevental 
bijbels-theologische denklijnen aan die hiermee verband houden, om te concluderen: 
“Authority has been divinely granted, enabled by the capacities of our divinely created human 

nature, and enacted by divine mandate to take care of this world; yet it needs to be 
discerningly received and embedded in human communities to be able to function well. The 
dark side of authority is undeniable, and it can only be overcome through the promise of 
redemption, as humans cooperate with Christ in the redemption of all creation” (29). 
 
Samenvattend is gezag geen statische eigenschap van een bevoorrechte kaste in de kerkelijke 
samenleving. Het moet verbonden worden aan concrete personen die op hun beurt gebonden 
zijn aan Christus. Deze personen moeten daarom op hun beurt nauw verbonden zijn met de 
leden van de gemeenschap waarover zij gesteld zijn. Barentsen gebruikt het begrip ‘identiteit’ 

en het ontdekken hiervan. Dit laat zich verbinden met wat Van de Beek schrijft over het ambt 
dat met Schrift en confessie de kerk ‘bij Christus’ bewaren moet.  
 
Op welke wijze dat nu gebeuren moet, is een laatste element dat ik hier rond de thema’s 
gezag, autoriteit en ambt kort wil noemen. Daarvoor gebruik het denken van de lutherse 
systematisch theoloog Oswald Bayer (1939) dat mij sinds mijn promotiestudie sterk 
beïnvloedt. De in 1991 verschenen bundel Autorität und Kritik is een thetische uiteenzetting 
over gezag en autoriteit van God, de kerk en de Schrift dat vooral in dialoog is met het 
kritische denken zoals dat in het spoor van de Verlichting (Kant) in het Westen manifesteert.48 

Bayers uitgangspunt is het fundamenteel-antropologische gegeven dat het menszijn zich niet 
alleen abstract ‘in relaties’ afspeelt, maar dat deze relaties altijd concreet waargenomen 
dienen te worden als relaties waarin wij ontvangen en doorgeven, horen en spreken. Het zijn 
kortom relaties die ook als machtsrelaties te kenschetsen zijn. Vrijheid – als kernbegrip voor 
zowel de Verlichting als het christelijk geloof – is het gezamenlijke spel tussen wat 
voorgegeven is en toe-eigening, ontvangen en doorgeven, waarin ik tegelijk knecht en heer 
ben (onder verwijzing naar Luthers traktaat over de vrijheid van een christen). Centraal staat 
hierbij de fundamentele asymmetrie tussen ontvangen en doorgeven: ik moet gemachtigd, 
begiftigd worden door een ander die macht heeft, om tot eigen oordeel te kunnen komen. 

Kritiek kan ik slechts uitoefenen wanneer ik geleerd heb wat dat is. Autoriteit (van het Latijn 
augere, vermeerderen) is erop gericht te laten groeien, tot wasdom te brengen. Autoriteit 
dient erop gericht te zijn vruchtbare, onderscheidende en opbouwende kritiek tot bloei te 
brengen. In geloof en kerk is deze positie kernachtig met het woord ‘traditie’ te begrijpen. Het 
proces van overleveren en doorgeven is ooit begonnen en wordt nog steeds voortgezet. Dat 
geldt op institutioneel niveau over de kerk en haar sacramenten: rond het Avondmaal klinken 
steeds die woorden uit 1 Korinthe 11,23 waaraan dit traditie-begrip ontleend is. ‘Ambt’ in de 
specifiek kerkelijke, geordineerde vorm, is voor Bayer de volmacht door God zelf om publiek 
de heerschappij van de Gekruisigde publiek te verkondigen.49 
 

Dit begrip van autoriteit en ambt betekent voor de discussie over het ambt in GKv, CGK en 
NGK mijns inziens het volgende. Het gezag van ambtsdragers is geen statische eigenschap 
van een bepaalde kaste in de gemeente van Christus. Het is slechts te begrijpen als volmacht 
van Christus om publiek het evangelie van het kruis en haar implicaties te verkondigen. Tot 
deze vorm van gezagsuitoefening worden ambtsdragers in een proces van theologisch-
professionele scholing, geestelijk-spirituele vorming en praktische training, met inachtneming 
van de kerkrechtelijke begrenzingen en regelingen, geroepen. Deze autoriteit wordt een 

                                                 
48 Oswald Bayer, Autorität und Kritik. Zur Hermeneutik und Wissenshaftstheorie 

(Mohr/Siebeck: Tübingen, 1991).  
49 Vgl. Oswald Bayer, ‘Das Wort predigen. Eine kurze Grundlegung der Homiletik‘. In: 

Oswald Bayer, Zugesagte Gegenwart (Mohr/Siebeck: Tübingen, 2007), 386-403. 



 54 

ambtsdrager verleent, zoals elke christen als gedoopte in de loop van haar of zijn leven vanuit 
de autoriteit van de geloofsopvoeders de autoriteit gegeven wordt om van dit geloof te 
getuigen en het vorm te geven in de publieke ruimte.  
 
Het proces van overlevering, van autoriteit en kritiek, is allereerst de dynamiek van het kerk-

zijn zelf. Het gesprek dat rond het ambt op dit moment gevoerd wordt, is dan ook niet een 
soort theoretisch abstract gesprek dat eerst tot een afronding moet komen, en van waaruit de 
implicaties voor het gemeentezijn vervolgens getrokken kunnen worden, om tenslotte te 
komen tot toepassing in de praktijk van het kerkzijn. Integendeel: het gesprek wat wij hier 
voeren is onderdeel van het kerkzijn zelf. De dynamiek van autoriteit en kritiek, van zoeken 
naar Gods roeping en haar institutionele vormgeving, van vaste vormen en fluïde gestalten 
van kerkzijn – deze dynamiek is geen betreurenswaardig intermezzo waaruit wij hopelijk nog 
eens terugkeren tot de stabiliteit van een kerksysteem. Deze dynamiek is de realiteit van het 
kerkzijn. Daardoorheen werkt de Heer van zijn Kerk.  

 
Dat betekent anderzijds een zorgvuldig luisteren en interpreteren, zoeken en toetsen. Er staat 
wel wat op het spel, en die ernst proef ik ook in dit Amersfoorts Beraad. Dynamiek 
constateren is niet alleen mooi of fijn, en betekent ook geen oeverloze speelruimte voor van 
alles en nog wat. Het betekent ook diversiteit en schurende verschillen, die niet gemakkelijk 
zijn te verdragen.  
 
Beide aspecten – de reële erkenning van de werkelijkheid, en het onder woorden brengen van 
wat deze werkelijkheid met zich meebrengt en kost – kunnen daarom ook niet anders dan in 

gebed, onder dankzegging en voorbede, bij God worden teruggelegd. Dat is geen vrome 
dooddoener als afsluiting van een gesprek, maar de erkenning dat de kerk alleen in de basale 
levensvormen van de liturgie zelf, in Woord en sacrament, haar leven zal vinden. Niet in 
discussies of congressen, maar in het vieren van de liturgie worden wij gevormd in wie wij 
zijn en waartoe wij geroepen zijn. Daar wordt het hele menszijn, met al haar schoonheid en 
gebrokenheid, in relatie met de Drie-ene gebracht en vinden we het interpretatiekader en de 
levensvormen waarin het christenleven zich kan ontplooien. 
 
Wat theologisch in de ambtsleer overdacht en doordacht wordt is niet het sacrosancte 

systeem zoals een kerk-traditie dat kent, maar het doordenken van de fundamenteel-
christelijk antropologische levensvorm waarin God de Schepper het menszijn tot aanzijn roept 
en het in deze gebroken werkelijkheid wil helen en in zijn volmaakte Koninkrijk wil inbrengen. 
Dat gebeurt in een gemeenschap die een structuur kent die passend is bij deze dynamiek van 
God zelf: mensen die andere mensen aanspreken, en zo het evangelie doorgeven (traditie).  
 
 
Conclusie 
Ambt is een belangrijke institutie van het kerkzijn: een structuur waarmee en waarin kerkzijn 
bestaat. Niet als tijdloos concept, maar als concrete belichaming van het fundamenteel-

antropologische gegeven dat alle schepselmatige bestaan een ordening kent van het leven uit 
wat ons wordt gegeven of doorgegeven. Zoals God ons het leven schenkt, schenkt Hij ook in 
de kerk zijn evangelie. Dit proces van overlevering (traditie) is door God zelf ingesteld 
(Bayer). Hij stelt mensen aan om de kerk bij Christus te bewaren (Van de Beek). Dit proces is 
christologisch, pneumatologisch en ecclesiologisch (Nullens). De plaats waar dit proces 
plaatsvindt is primair de liturgie. Vanuit de liturgie krijgt het ambt concrete inhoud en vulling.  
 
Een kerk die de discussie over het ambt voert vanuit concrete frictie tussen een predikant en 
een gemeente, of op basis van vandaag gangbare ideeën over (gezags-)structuren, zonder de 

vraag te stellen naar de manier waarop God zelf zijn kerk bijeenroept en bijeen wil houden, 
doet God en zichzelf onrecht. Ambtsdragers als een tegenover die de gemeente bij Christus 
bewaren zijn onmisbaar. Ze moeten dan wel expliciet de verbinding tussen Christus’ 
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koningschap en de vorm hiervan, en de ambtsinvulling leggen (O’Donovan). Dan kunnen ook 
de weerstanden tegen (gezags-)structuren adequaat benoemd (en weersproken) worden.  
 
Dat vraagt om een professionele en persoonsgerichte scholing in competenties en 
vaardigheden die de ambtsdrager in staat stellen met de weerstand tegen (gezags-)structuren 

om te gaan. Opleidingen tot predikant moeten dit punt nadrukkelijk in hun opleiding borgen.  
 
 
Tot slot 
Graag geef ik als concretisering van het bovenstaande de volgende stellingen om dieper door 
te dringen in de bijbelse en theologische achtergronden bij het nadenken over het ambt. 
 

1. ‘Het ambt’ is niet bijbels te funderen. Het is een theologische constructie is, die als 
doel heeft om (samen met Schrift en confessie) de gemeente bij Christus te bewaren. 

 
2. Structuur (ordening) en gezag van de kerk, verbonden aan het koningschap van de 

Drie-ene over deze wereld, zijn belangrijke en legitieme concepten voor kerkzijn. 
 

3. Ambt zonder inhoudelijke vulling vanuit het koningschap van Christus is hoogmoed. 
Spreken over Christus’ koningschap zonder concretisering hiervan in een kerkelijk-
liturgische ambtsleer is spiritualisme. 
 

4. Een gesprek over ‘ambt’ los van de concrete praktijken van de liturgie (Woord en 
sacrament) is een bureaucratisch-organisatorische discussie die geen recht doet aan 
het wezen van kerkzijn. 

 
5. De ontwikkeling van professionele en persoonlijke vaardigheden en competenties moet 

in de opleiding tot predikant een grotere plaats innemen, maar dan alleen in diepe 
inhoudelijke verbondenheid met dogmatische en liturgische inhouden.  
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Presentatie Predikantsambt in bijbels en theologisch perspectief 
 
Hans Schaeffer 
 
 
Jullie hebben allemaal ook van mij een stuk tekst gekregen. Daarin probeer ik vanuit literatuur 
een aantal conclusies te trekken waar het gaat om dat predikantsambt vanuit bijbels en 
theologisch perspectief. Ik ga dat hier niet herhalen. 
 
Wat ik nu in 15 minuten wil doen is delen wat dit volgens mij betekent voor de concrete 

discussie van vandaag. Dat gaat dus verder dan alleen theologische reflectie. Wat zijn 
mogelijke strategische aanbevelingen? Wat moeten we met die noties doen? 
 
Allereerst: structuur. Een kerk heeft structuur – nou ja, dat is nu het punt. Want dat ‘heeft 
structuur’ klinkt erg statisch. De praktijk laat zien dat die structuur juist verandert, onder druk 
staat, beknellend kan werken. Die praktijk van allerlei lokale kerken, van bovenlokale 
structuren zoals classis of landelijk kerkverband (denominatie), van allerlei nieuwe vormen 
van kerk-zijn – die praktijk laat zien dat structuur alles behalve statisch is. Wat heeft het dan 
voor zin om zoveel nadruk te leggen op structuur, zoals ik doe?  

 
Dat doe ik om te voorkomen dat we in de bezinning op die praktijk te gemakkelijk de fluïditeit 
en dynamiek van kerk-zijn verwarren met ‘niet-gestructureerd’. Er is altijd een structuur. Er 
zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden, taken, roepingen. Want er zijn mensen die 
met elkaar samen leven, samen werken, samen dingen ondernemen, samen christelijke 
praktijken vormgeven. Het is onontkoombaar dat daarbij machtsrelaties ontstaan. Die moeten 
goed geregeld worden. Die moeten toetsbaar zijn aan de identiteit van de gemeente. En ook 
dat toetsingsproces, die reflectie op wat doen we, en waarom, moet transparant zijn.  
 

Het ecclesiologisch potentieel, zoals ik dat noemde, van de gereformeerde ambtsleer is dat zij 
zowel het creatuurlijke gegeven van structuur serieus neemt (en niet dopers-spiritualistisch 
laat vervluchtigen) en tegelijk dynamisch-flexibel wil en kan zijn.  
 
Laat ik één concreet voorbeeld noemen. In het Praktijkcentrum krijgen wij geregeld te maken 
met lokale kerken die een intensief traject doorlopen. Dat begint vaak bij een acuut probleem. 
Tussen kerkenraad en predikant, of dat de kerk krimpt of wat dan ook. Vaak ontbreekt het in 
zo’n situatie aan de reflectie-ruimte die nodig is om wat er écht aan de hand is nauwkeurig en 
diep genoeg te peilen. Mensen hebben immers hun diagnose al lang klaar. Dit moet 

gebeuren, nee dat moet gebeuren, nee het komt hierdoor, nou volgens mij ligt het daaraan. 
We schieten – zeker in de GKv – dan ook snel in een oplossingsstress. We gaan een proces in, 
en na een maand of vijf, zes moet het toch echt opgelost zijn. En dan kunnen we verder. 
Alsof het een soort interim- fase is van onrust en onduidelijkheid, en daarna is dat over. Dan 
weten we het weer. Dan wordt het weer stabiel. Het was stabiel, even een fase van onrust, 
en weer nieuwe stabiliteit. Concreet: deze predikant functioneert niet, we proberen hem weg 
te krijgen, of: we ontwerpen een nieuwe gemeentestructuur – van kringen bijvoorbeeld, en 
dan gaat het weer goed (met een nieuwe structuur of een nieuwe (interim)predikant). Die 

tussenfase wordt dan al snel een technisch-bureaucratische fase. Een commissie, een 

kerkenraad, een hele rits vergaderingen van 8 tot 11, een procedure, implementatie. En dan 
moet het opgelost zijn.  

 
Een gezond gereformeerde ambtsleer betekent volgens mij dat die tussenfase, dat in-
transitie-zijn, die verandering zelf ook onderdeel van het kerkzijn is. Geen abstracte 
bestuurlijke reorganisatie. Maar iets waarover we samen in gebed, voor Gods aangezicht, met 
inhoudelijk-theologische reflectie in moeten staan. Wat betekent het als kleine 
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krimpgemeente om onderdeel te zijn van Gods ene heilige, algemene, christelijke kerk? Hoe 
kunnen wij als krimpgemeente in Ten Post niet alleen iets hebben aan het kerkverband – dat 
zij ons geld geven bijvoorbeeld – maar wat hebben wij uit Ten Post vanuit ons perspectief te 
melden aan die giga-gemeente van Zwolle-West? Waar kan Zwolle-West ons als Ten Post 
benutten? Hoe geven we dus concreet vorm aan de eenheid van de kerk? Of nog anders: wat 

betekent dat voor hoe we met die andere christenen in ons dorp?50 
 
En vooral: hoe gaan we deze fase ook spiritueel-liturgisch doorkomen? Hoe geven we nu, in 
zo’n traject, onze vragen, onzekerheden, rouw over wat we verloren of blijdschap over wat 
we ontdekken – hoe geven we ons hele leven een plek voor Gods aangezicht? Niet alleen in 
een gemeentevergadering – met alle dynamieken die daar dan optreden. Niet alleen in 
functioneringsgesprekken met een predikant. Niet alleen in visie-documenten van een 
projectgroep. Maar als gemeente bij elkaar op een zondagmorgen. Waarin niet ‘de 
conservatieven’ of ‘de progressieven’ hun stem verheffen. Maar we samen Gods lof zingen, 

onze pijn en zorg en zonde belijden, de Schriften lezen om richting te krijgen.  
 
Gereformeerde ambtsleer wijst dan dus op twee dingen. Allereerst dat de structuur-kant van 
het kerkzijn erbij hoort, en transparant en helder georganiseerd moet worden. En dat in fases 
en op momenten dat de dynamiek en onrust erg gevoeld wordt, dit niet buiten de 
kernpraktijken van het kerkzijn (kerkdienst) om moet worden opgelost. Maar een plaats in die 
kernpraktijken moet krijgen.  
 
 ***  

 
Maar: wat betekent dit nu concreet voor die predikant? Is hij (of zij straks) juist niet een 
belemmering hierbij? Omdat dat allemaal zo vastligt, en er allerlei posities en gevoeligheden 
liggen rondom ‘ambt’ in het algemeen, en rond hem concreet? Hij is vaak juist onderdeel van 
het probleem. Omdat hij teveel kost, of niet goed meer functioneert, of wat dan ook. Moet hij 
dan liturgisch het voortouw gaan nemen in allerlei spirituele liturgische zondagsmomenten? 
Dank je de koekoek!  
 
Volgens mij betekent de gereformeerde ambtsleer juist daarvoor een ecclesiologisch 

potentieel. Het geeft de mogelijkheden juist die gevoeligheden en moeilijkheden niet 
pragmatisch op te lossen: verlos ons van de predikant, en het zal goed gaan. Nee, het wijst 
ons steeds weer op de diepere ecclesiologische vraag: hoe wil deze concrete gemeente 
omgaan met de intense, maar soms ook heel banale emoties die in groepsdynamieken nu 
eenmaal ontstaan. Hoe willen wij, in de gegeven situatie, die is zoals zij is, gemeente van 
Christus zijn? Want het is nu eenmaal niet alleen zo dat alleen bij hem, als predikant, de 
schuldvraag te leggen is. Het zegt óók altijd iets over de gemeente. En alleen als gemeente 
en predikant samen de reflectie en analyse willen maken, willen doordenken en door-bidden 

wat in gemeente X gebeurt, kan de gemeente echt verder gebracht worden.  

 
De bekende driehoek van Heitink, waar ook Stefan Paas en Sake Stoppels naar verwezen, is 

helpend. Ambt, persoon, en beroep – en deze drie in hun onderlinge samenhang. Niet alles 
zetten op de kaarten van het ambt: ik met mijn roeping moet deze gemeente leiden! Hij moet 
ook in staat zijn – beroepsmatig – om te analyseren wat er gebeurt. Omdat ik zelf aan die 
opleidingskant sta, zie ik dat hierin nog veel slagen te maken zijn. Zowel op de Universiteit als 
in een programma van permanente educatie.  
 
En de persoonskant: wat zijn de competenties (omdat vervelende woord te gebruiken) en 
waarin kan deze predikant groeien. Ook hierin zouden op de Universiteit en in permanente 
educatie nog veel slagen te maken zijn. 

                                                 
50 Vgl. https://www.onderwegonline.nl/8491-toekomst-voor-gkv-ten-post 
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Op alle drie punten van de driehoek van Heitink – persoon, ambt en beroep – speelt het 
begrip ‘gezag’ een grote rol. Als we met Patrick Nullens stellen dat het ambt ook 
ecclesiologisch is, dat wil zeggen dat het de gemeente is die roept, en dat lijkt me een 
onmisbaar element in de ambtsleer, dan denk ik dat het een grote uitdaging is in de huidige 

context om het kerk-beeld of gemeentebeeld in kaart te brengen. Ik vermoed dat er een sterk 
congregationalistische tendens in ons kerkzijn zit. Wij, gelovigen, komen bij elkaar om ons 
geloof vorm te geven. Dat is kerkzijn. De theologische noties dat de kerk bij God vandaan 
komt, bij Hem begint, dat Christus roept, dat geloof een geschenk is, dat geloof moet worden 
doorgegeven, en dat daarvoor middelen nodig zijn, en welke middelen dan, welke 
genademiddelen, die theologische noties hebben het moeilijk vandaag. Traditie, overlevering, 
en de duurzaamheid van deze traditie, dit proces van traditie en overlevering, en het besef 
dat dit proces kwetsbaar is, vatbaar voor eenzijdigheden en voor het wegpoetsen wat daarin 
tegendraads is, counter-intuitive, tegenover, kritiek – dat is lastig. 

 
Ambt en de gereformeerde ambtsleer houden deze noties echter wel levend. Ze dringen ons 
tot een diepere reflectie. Laten ambtsdragers en gemeenten samen die gedachten van 
O’Donovan maar eens doorlaten dringen. Ik denk aan het werk van mijn collega Hans Burger 
die op theologisch-spiritueel niveau deze gedachten heeft uitgewerkt in zijn boekje Leven in 
Christus.  
 
Vandaaruit ontstaat een beeld van kerkzijn waarin de gemeente zelf ook gaat ontdekken dat 
structuur, en wie draagt wat eigenlijk over en op welke manier (traditie), opnieuw doordacht 

kunnen worden. Michael Moynagh maakt in zijn twee grote boeken over de kerkzijn en de 
innovatie daarvan duidelijk dat ‘relaties’ centraal staan. Maar de weerbarstige werkelijkheid 
maakt ook duidelijk dat dat abstracte ‘relatie-begrip’ altijd concreet wordt ingevuld. Boeiende 
etnografische studies over kerkzijn zoals een artikel over de ‘Open Door Community’ in Atlanta 
(VS) maken duidelijk dat christelijke gemeenschappen het gesprek over structuur, macht, 
uiteindelijk rond de kernpraktijken van kerkzijn gaan vormgeven: doop, avondmaal, preek. 
Wie mag dat doen, en waarom, en op welke manier?  
 
Zulke gesprekken en zoektochten hebben gidsen nodig (Gerkin, Osmer). Niet de autoritaire 

gids – dat gaat niet werken. Maar zonder gidsen die het landschap kennen, die de 
mogelijkheden van de gemeente goed kennen, waarderen en kunnen inzetten, gidsen die de 
hoop op een uiteindelijk doel levend houden – zonder gidsen zal het niet gaan. 
 
En dan kies ik toch liever voor een model dat over die gidsen goed nadenkt, en transparant 
maakt hoe en wat. Liever dan dat ik dat maar overlaat aan wat zich aan dynamiek ontwikkelt, 
toevallig en puur contextueel. Zorgvuldigheid en transparantie als voorwaarde voor duurzaam 
kerkzijn lijken me in deze tijd van nepnieuws en self-made-macho-leiderschap niet helemaal 
overbodig. Ook om de moeizame maar waardevolle verbondenheid van christenen door de 
eeuwen heen, en in het heden van een wereldwijde kerk niet uit het oog te verliezen.  

 
Ik gaf in mijn voorbereidingsmateriaal niet veel aandacht aan wat er nu speelt rondom ‘ambt’. 
Anderen doen dat wel – gelukkig. Ik probeerde vooral de theologische reflectie op ‘structuur’ 
en ‘gezag’ te verkennen. Ik hoop dat het gesprek tussen die twee kanten van dezelfde zaak 
vruchtbaar blijkt. Dat temidden van en met het oog op wat er nu speelt, de liturgische 
oorsprong van structuur en ambt niet vergeten worden. Want het gaat uiteindelijk niet om het 
ambt of ambtsdragers – maar om Gods volk zelf, de kerk. En die is er allereerst om samen 
Gods lof te zingen. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang! 
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Verslag Werkgroep Hans Schaeffer (HS) met deelnemers conferentie (DC) 
 
 
In het eerste deel van het gesprek komen enkele verhelderingsvragen aan bod: 
 

1. Wat bedoel je precies met de transparantie van het ambt? 
HS: Ambt is een heel aardig vehikel om de machtsstructuur helder weer te geven. Als het 
ambt goed functioneert dan is er sprake van transparantie. 
 
2. Wat bedoel je precies met de transitie fase waarin een kerk kan zitten? 
HS: Zeker verkeert de kerk nu ‘in transitie’. Maar dat betekent juist niet dat het binnenkort 
wel weer goed zal komen. Je kunt wel denken: het ging goed, nu hebben we even pauze en 
na de pauze gaat het weer goed verder. Nee, de kerk is voortdurend in transitie.  
Er is wel verschil in reuring, maar bij de aanpak van de kleine ontwikkelingen is het van 

belang de grote lijn niet uit het oog te verliezen. 
 
3. Op de achtergrond speelt de ambtsleer een rol, hoe ga je daar spiritueel mee om en hoe 

heeft het ambt daarin een spirituele taak? 
HS:  Kerk zijn is niet iets van documenten. Kerk-zijn is van mensen, dat beweegt, dat 
gebeurt. Omdat dat zo dynamisch is, werkt het niet als je zegt: als we de regelingen en 
visiedocumenten goed op orde hebben, dan gaan we dat zijn wat we bedacht hebben. Het is 
de vraag wat je wilt zijn, hoe diep de problemen zijn. Dat kost een proces. Dat vergt 
prediking, gebed, gemeenteavonden, commissiewerk en kerkenraadsvergaderingen. Als dat 

niet een hele duidelijke spirituele dimensie heeft, dan wordt het een bureaucratisch proces 
wat een meta-proces wordt bovenop het normale gemeente-zijn. Want dan is het nadenken 
daarover zogenaamd niet het echt gemeente-zijn. Ambtsleer is heel erg taak gericht geweest, 
zo beleef ik dat. Ambtsdragers moeten allerlei taken doen. Er is heel lang niet over die 
spiritueel diepere dimensie nagedacht.  Als ik door de recente geschiedenis van de GKv heen 
kijk, zie ik dat terug. Mees  te Velde heeft ook wel eens gezegd: je kunt het beste mijn 
boekjes weg doen, alleen deel twee nog bewaren. De rest kan weg, want dat ging over die 
bestuurlijke bureaucratische bovenbouw van al die processen.  De Gkv heeft nodig dat dit 
spiritueel tekort weer wordt benoemd. Ik probeer dat te verbinden met de notie van ambt.  

 
4. Ambt is meer dan leiding geven, er is ook een lijn van verantwoording naar God. Maar dat 

geldt feitelijk voor ieder mens, iedereen heeft een verantwoording. Wat is dan het 
specifieke van het ambt in de kerk?  

HS: Als je mij vraag hoe het ambt het beste gedefinieerd kan worden dan staat dat niet 
tegenover het ambt allergelovigen. Zeker niet alleen de predikant. Er is een verbinding tussen 
het christen-zijn in algemeenheid, waarin elke christen geroepen is krachtens zijn doop om 
leerling van Christus te zijn. Maar ik geloof dat er sommigen zijn die speciaal geroepen zijn 
om de leerlingen van Christus toe te rusten. Wie dat mag doen en wie dat kan doen en wie 
dat wil doen: dat zijn de drie factoren bij roeping die altijd een rol spelen (potestas, facultas, 

voluntas). Er ligt een heel rijk bronnen-stelsel om heen. Dat er dus sommigen zijn die 
geroepen zijn om anderen toe te rusten, dat is heel wezenlijk voor het functioneren van het 
ambt. Het gaat mij vooral om die groep. Die staan niet tegenover de grote groep.  Die komen 
daar uit op. Het ambt is ecclesiologisch. Hier zoek ik ook nog. Als je daarop verder door gaat 
denken: waarom is dat speciale ambt voor sommige mensen een moeilijk concept, waarom 
haakt dat? Er wordt gezegd: we zijn toch allemaal geroepen? Waarom zouden daar mensen 
bovenuit moeten steken? Iets van de congregationele gemeentezijn. Ik denk dat de gemeente 
van Christus niet zo functioneert. Het is eigenlijk een hele praktische reden. Daarom ga ik niet 
in dat gemeente beeld mee. Er zijn altijd mensen die menen dat ze toe moeten rusten, dat ze 

iets te zeggen hebben. En als ik het briefje van Judas lees kan er daarbij zomaar wat 
misgaan. Ik wil die transparantie daar inbrengen: wie stellen wij nu aan om ons toe te rusten, 
want als jij dat bent, dan moet ik kunnen vragen: waarom doe je dat nu zo?  Dan moet jij je 
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niet alleen beroepen op: ik heb van de Here een roeping gekregen, of: je mag dat niet 
zeggen. Nee, je moet ter verantwoording geroepen kunnen worden. Je moet je kunnen 
verantwoorden en daarvoor is – onder andere, er is meer te zeggen – maar daarom vind ik 
een ambtsleer een wezenlijk extra en een plus boven de gedachte: de hele gemeente is 
geroepen om leider te zijn. Dit heeft ook een grote mate van plausibiliteit.  

 
 
5. Hoe verhoudt de stelling: ‘Het ambt’ is niet bijbels te funderen. Het is een theologische 

constructie, die als doel heeft om (samen met Schrift en confessie) de gemeente bij 
Christus te bewaren.” zich tot wat je net zei? 

 
HS: Er staat nergens in de Schrift: ‘Gij zult mensen aanstellen die ambtsdrager zijn…’, wel 
soortgelijke dingen. Maar ik wil niet de hermeneutische kortsluiting maken door te zeggen: Er 
staat in de Schrift dat er mensen zijn die zich geroepen weten om leiding te geven, dus: daar 

is ‘het ambt’ ingesteld. Ik zie alleen dat, geleidt door de Heilige Geest, de apostelen anderen 
hebben aangesteld. Omdat ‘ambt’ geen Bijbels woord is, kan ik het niet teruglezen in de 
Bijbel. Ik wil daarbij wegblijven, omdat in de traditie er een gefixeerde ambtsleer letterlijk 
werd teruggelezen in de Schrift. Dat zal niet lukken en bovendien: het raamwerk van de 
ambtsleer is toch echt iets van een latere tijd. Ik hecht er veel meer aan te zien: er is een 
geschiedenis waarvan ik in de Schrift een weerslag vind. En waar ik wel elementen in zie die 
later ook gaan terug keren in hoe, de oude kerk, de vroege katholieke kerk daar mee omging. 
Ik zie niet het concept ‘ambt’. Dat weiger ik ook om te willen zien, omdat de dynamiek van de 
allereerste christelijke gemeente richting eind eerste eeuw, richting Constantijn zo veel 

complexer is dan ik terug projecterend het ‘ambt’ zou gaan zien.  
 
Intermezzo – Werkgroep niet alleen bedoeld om vragen aan de inleider te stellen, maar om te 
proberen samen verder te komen in de problematiek rondom het thema van conferentie: kan 
de predikant nog met vreugde en zegen zijn werk doen? Specifiek voor deze werkgroep: 
welke rol speelt daarbij de huidige ambtsstructuur?  
 
DC: Als het probleem is een predikant zit te lang in één gemeente, langer dan gezond is voor 
hem of haar en de gemeente zelf, moet je de oplossing dan zoeken in de vraag: wat is het 

ambt? Of wat is het predikantschap. Of kun je ook eerst kijken, kun je iets bedenken 
waardoor de doorstroming makkelijker is, er een keer een frisse wind doorkomt. Daar kun je 
een bisschop voor nodig hebben. Maar dat willen wij niet - dat is een Nederlands probleem - 
dat willen wij niet. Maar zou je daar niet naar kunnen kijken? Is het niet eenvoudiger dan wij 
denken?  
 
DC: Dit najaar nemen twee jonge predikanten afscheid van onze kerken. Niet omdat ze 
vastgelopen zijn in de gemeente, maar omdat ze zeggen: de jas past mij niet meer. En dat 
heeft mede te maken met veranderende context. Als je kijkt naar de achtergronden van het 
vastlopen van collega’s in de lande, dan is dat soms doordat ze te lang op één plek zitten. 

Maar ook soms doordat de kerkenraad rare dingen gaat doen, waar de predikant niet tegen 
bestand is, dat de kerkenraad incompetent is.  En als je kijkt naar het animo om predikant te 
worden, dat zie je dit terug lopen en ik denk dat dat te maken heeft met het model waarin we 
het predikantschap inkleuren. Je trekt jongeren aan die een reflexieve inslag hebben. Die 
bereid zijn moeilijke buitenlandse talen te leren. Daarmee selecteer je een bepaald publiek 
voor om het predikantschap binnen te stromen. Als je kijkt naar het profiel van mensen die op 
pioniersplekken zich profileren. Dan zie je hele ander soortige karakters boven tafel komen. 
En ik denk echt dat in die dynamiek rond hoe het predikantschap nu in de praktijk 
functioneert. En wat er in bredere zin winst is als het gaat om het geestelijk leiding geven aan 

de kerk. Dat we echt een dieper liggend probleem hebben dan alleen dominees die soms op 
dezelfde plek zitten en waar je kerkrechtelijk een oplossing voor moet zien te vinden. 
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HS: Dat betekent dat het probleem niet alleen een structuur is of de predikant. We praten 
eigenlijk over hoe onze kerken het kerk zijn beleven en willen vorm geven. En dat gesprek 
vind ik bij Stefan en bij Sake onvoldoende gethematiseerd: wat is kerk-zijn? Je kunt zeggen 
dat is een descriptieve vraag, maak films en je ziet wat kerk zijn is. Maar ik bedoel het ook als 
theologische vraag: wat zijn de dingen die een kerk tot een kerk maken in de hele clubs en 

verenigingssctructuur van Nederland? Kerk willen we allemaal zijn. Daar zit de predikant ook 
in. Dat gaat niet altijd goed. Maar die voorvraag: wat voor kerk wil je eigenlijk zijn? Daarbij 
hoort wel zoiets van ambt terug te komen. Dat is geen problematisering van iets heel simpels 
maar het is meer aan de voorkant.  Je kunt aan de achterkant beginnen: hoe los ik het 
probleem op van een vastlopende predikant of een conflict. Bij elk conflict werkt het voor 
geen meter als ik het ambt ga inbrengen. Dat werkt alleen maar averechts. Ik zit meer aan de 
preventie kant. Willen wij voorkomen dat gemeenten, of kerkenraden op predikanten gaan 
vastlopen? Dan moeten we weer gaan nadenken hoe zou dat dan moeten functioneren, zo’n 
club met iemand die van Godswegen geroepen is.  

 
DC: Ik zou het gesprek toch graag toespitsten op het ambt van predikant. In de CGK zeggen 
we, je hebt een gelijkwaardigheid van de ambten. Maar werkt dat ook zo in de praktijk? Een 
predikant wordt beroepen, wordt bevestigd, in principe levenslang, want als je stopt ga je 
over tot een andere staat des levens. Kloppen de regelingen nog met hoe we er over denken? 
Want denken we er inderdaad nog zo over?  Is de predikant inderdaad méér dan een 
ouderling of een diaken. Wat betekent dat voor zijn aanstelling, voor de manier waarop hij in 
de gemeente optreedt? Dat zijn de vragen die spelen en waar we het over moeten hebben en 
wat je op grond van de Schrift daarop kunt zeggen en misschien komen we wel tot de 

conclusie: daar schuurt het en daar moeten we met elkaar aan gaan werken om dat anders te 
doen.  
 
DC: Er zijn zoveel verschillende verwachtingen waardoor er problemen ontstaan. We kijken 
allemaal anders naar ambt. We verwachten dus ook hele andere dingen: gemeenten, 
kerkenraad, predikant de verwachtingen verschillen. Is het juist daarom zo belangrijk om niet 
naar de problemen te kijken en de oplossing te verwachten van regelingen, maar juist de 
dieperliggende laag: wat is ambt dan? Als je daar met elkaar helderheid over hebt, dan is dat 
transparant. Dan kun je vanuit die transparantie  ook veel makkelijker met deze problematiek 

omgaan.  
 
DC: Ik heb een kerkhistorische vraag: zou Calvijn op zijn model voor kerkregering gekomen 
zijn zonder de opkomst van de burgerij? Met andere woorden: zonder dat de tijden toen 
veranderden, van een feodale maatschappij met corresponderend een bisschop? En de 
opkomst van een burgerij en een gemeente met – binnen de burgerij de ambten – dus een 
veel lagere structurering. Voor mij is dat een vraag die mij puzzelt, juist omdat ik me soms 
wel eens afvraag of we ook niet in een kantelpunt van tijden zitten. We dus misschien een 
vorm van atavisme mee sjouwen wat we proberen nog overeind te houden.  
 

Die vraag wordt beantwoord door een DC: Het is wel een beetje een ‘als dan’ vraag. Ik zou 
nog wat verder terug willen gaan: naar Luther. Die spreekt in een tijd waarin het ambt ook in 
grote discussie is en ik soms de indruk heb dat als wij over ambt spreken de katholieke visie 
hebben op het ambt: Het ambt moet het doen, je komt er ook niet meer van af. Mensen 
kijken raar op als je ander werk gaat zoeken. Luther zegt gewoon: Dit is de gemeente en de 
Schrift zegt: het Woord moet verkondigd worden, dus wie gaat dat doen? Het is simpel zat. 
Dus ik wijs naar Hans. Die is het meest geschikt op dit moment. ‘Hans, volgens mij kun jij wel 
goed een verhaal vertellen, dus wij vinden dat jij onze dominee moet worden.’ Dan zegt 
Hans: ‘dat kan niet want ik heb een fietsenwinkel. En dan moet ik een preek maken’. ‘Verkoop 

die fietsenwinkel maar, wij lappen allemaal geld bij elkaar.’ ‘Ja, maar ik kan nog geen 
Hebreeuws lezen en geen Grieks en het moet ook degelijk zijn. We hebben al eeuwenlang 
allerlei verhaaltjes moeten horen van priesters en zo die niet klopten.’ ‘Wij weten nog wel een 
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school ergers in de kop van Overijssel daar ga je maar een tijdje naar toe en dan kom je weer 
terug. En dan luisteren wij naar jou alsof jij God zelf aan het woord bent. En als het ons niet 
meer bevalt, of je gaat gekke dingen zeggen, dan trekken wij jou van de preekstoel af en 
wijzen wij iemand anders aan.’ Ambt. Meer is het toch niet?   
 

DC: dit vind ik mooi en daarom zit ik hier ook aan tafel. Tegen HS: dat je in je verhaal 
onderscheid maakt tussen institutie en instituut. Het woord contingent komt een aantal keer 
in je verhaal voor. Het was voor mij net of een deur open ging. Dit ruimte creëert voor het 
verhaal dat Selderhuis nu vertelt.   
 
DC: Is ons probleem ook niet: wij praten nu veertig minuten lang over leiderschap. Ik hoor 
zelfs een vraag voorbij komen: wat is de kerk eigenlijk? Maar we hebben Christus nog niet 
genoemd. Volgens mij gaat het om Christus en het Woord van Christus wat centraal staat en 
wat door moet gaan. Christus is geschonken en wat van Hem is moet de gemeente in. Daar 

hebben we wat voor nodig, daar hebben we wat voor bedacht en volgens mij geeft de 
Catechismus een prachtige handreiking. Wat ik als een gezonde ambtsleer zie, over profeet, 
priester en koning. Daar gaat het om. Om het werk van Christus dat naar de gemeente toe 
moet en hoe we dat dan inkleuren vanuit de Schrift laten we daar met elkaar wat over praten, 
maar de ambtsleer die ik voorbij hoor komen staat voor mij op zo’n geweldig grote afstand 
van hoe het in de gemeente beleefd wordt. Het gaat om de verkondiging van het Woord.   
 
HS: Wat – en dit vind ik echt heel interessant – wat maakt nu dat zowel vanmorgen als in de 
vier of vijf stukken die we ter voorbereiding kregen, als hier, we eigenlijk niet weten waarover 

we praten. Nu zeg jij: dit hebben we nog niet gehad. Ik mis dat. Hoe komt dat? Jullie zijn 
goed opgeleid, kerkelijk betrokken, intelligente mensen, dat het ons niet lukt … - als ik het nu 
bijvoorbeeld had over de christologie of zo, dan zouden we verder gekomen zijn dan hier 
over. Met alle respect. Dat heeft er mee te maken dat wij nog steeds – tenminste dat is mijn 
idee – dat wij komen uit een tijd waarin ‘het ambt’ wel helder was en een duidelijke 
constructie, het was werkbaar, het functioneerde ook op een bepaalde manier en daar was 
iedereen het min of meer mee eens. En precies die duidelijkheid mist nu, terwijl we ons dat 
niet genoeg realiseren. Plus dat binnen de protestantse kerk dacht dat dat ook nog in de 
Bijbel stond. Dat was een soort eenduidigheid en vanzelfsprekendheid waar we het over 

konden hebben. En we realiseren ons niet dat wij echt nu opnieuw, echt opnieuw, met elkaar 
moeten uitvinden hoe dit gaat. 
 
DC: Wat is de verklaring dat dit zo gekomen is? 
 
HS: Het enige dat ik kan bedenken als verklaring is die enorme transitie die in ons eigen 
denken al zit rondom gezag rondom vrijheid en structuur, gewoon als cultuurmens, 
eenentwintigste mens, plus dat daar doorheen vliegt nog een kerk met woorden en beelden 
en een catechismus uit 1573 en een kerkorde uit 1619… wat ik probeer te beargumenteren is 
dat we hierover niet in die zin heel principieel hoeven te doen: dit is een constructie. En wij 

moeten nu opnieuw construeren. We kunnen gebruik maken van vroeger, maar we moeten 
het opnieuw doen.  
 
DC: constructie klinkt als ‘ach het is maar een constructie’. Het is gewoon een kwestie van 
overleg. Hoe organiseren we het. Jij noemde Calvijn, maar tegen Luther werd gezegd: moet 
je het niet wat meer organiseren. Luther zei: nee, nee, nee dat doen we niet want bij  mijn 
leven komt Christus terug. Dus wij doen: preken, preken, preken en de organisatie van de 
kerk laten wij aan de overheid over. Daar kwam de rare Lutherse staatskerk van. Calvijn zegt: 
de wederkomst kan nog wel een tijdje duren, we moeten wel zorgen dat alles een beetje 

georganiseerd is. Dus wij doen ook ouderlingen en diakenen. Terwijl Bucer zegt: er kunnen 
wel zes of zeven ambten zijn, afhankelijk van je situatie. Die flexibiliteit die er in de 
reformatorische traditie is, die zijn we kwijtgeraakt en dat komt misschien ook wel omdat we 
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niet allemaal terug durven te kijken of over onze eigen kerkgeschiedenis terug durven kijken. 
Jij begint met een klooster, dat vond ik een waardevol element, en volgens mij moeten niet 
alleen predikanten erin, maar zou heel de gemeenten een tijdje in het klooster moeten. Het 
zit er wel in, waarom maken we daar niet meer gebruik van? 
 

DC: is het ‘ambt’ niet verworden tot iets waar de controle over kwijt is. De één gaat van de 
weeromstuit alleen uit van het priesterschap van alle gelovigen. Wat ik op pioniersplekken ook 
wel tegenkom: dus iedereen mag zomaar dopen, iedereen doet alles: helemaal platgeslagen 
ambtsopvatting. En aan de andere kant een hele overspannen ambtsopvatting waar je wel 
een tegenover van de gemeente bent geworden die God altijd in de rug heeft en die God niet 
meer hoeft aan te kijken. Terwijl, net wat jij zegt, eigenlijk heel moeilijk hoeft het niet te zijn.  
 
HS: Het is wél moeilijk. A. het gaat over concrete gemeentes, daar gebeurt gewoon heel veel 
daarom is het moeilijk. B. het is ook moeilijk omdat het allemaal rechtelijk, juridische en 

financiële gevolgen heeft wat je gaat beslissen. Het is ook heel moeilijk. Want de suggestie 
die er soms van uit gaat is: het is toch heel makkelijk, wat doen wij moeilijk met elkaar?  
 
DC: ik wil het probleem niet wegpoetsen, die ken ik genoeg. Gelukkig – wij richten ons nu op 
problemen – maar in heel veel gemeenten, misschien wel de overgrote meerderheid waar het 
normaal en goed gaat waar niet zoveel zorgen zijn waar ook wel roulatie is. Dus ik onderken 
wel het probleem, alleen ik weet niet of we er goed aan doen om te zeggen: Wat zullen we 
nu eens bedenken om het probleem op te lossen als je niet eerst – maar goed dat is ook mijn 
vak – terug kijkt naar wat hebben we eigenlijk allemaal in huis om met dit soort 

problematieken om te gaan.  En ons nadeel is wat dit betreft, ook wat de mobiliteit betreft, is 
het land waarin wij leven sociale zekerheid, financiën speelt een rol er zijn ook andere landen 
waar een gemeente met veertig gemeenteleden zes missionarissen onderhouden. Ja maar dat 
is een andere context. Dat speelt natuurlijk wel mee. Dat is ook wat Van den Broeke noemde. 
Ik hoorde van een predikant in de CGK, die predikant was in Oost Groningen en nu een 
beroep aangenomen heeft naar het Westen. Hij zegt: het kan roeping wezen, maar ik heb 
geen om een huis te kopen. Dat is een reëel punt.  
 
DC: Ik zit nog even te zoeken naar wat je telkens naar voren brengt Hans van dat je niet zo 

snel naar de Bijbel kunt schakelen om allerlei redenen. Nu is mijn ervaring dat de metaforen 
die in de Schrift gebruikt worden voor mensen die leiding geven soms ook wel behulpzaam 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld de metafoor van de herder, dat mensen zeggen: Ik heb geen 
behoefte aan huisbezoek Dan denk ik altijd: het schaap dat dat zegt, heeft het misschien wel 
het hardst nodig. Je hebt je ook geschaard onder die herder.  Dat is toch een Bijbelse 
metafoor waar je dan mee kunt werken en vaak toch ook wel helpt, niet altijd. Ik wil maar 
zeggen: het is nog wel zoeken. In het verhaal van Stefan Paas staat dat in de wereldkerk de 
figuur van de ouderling eigenlijk niet zo naar voren komt en de suggestie die daarvanuit gaat 
is volgens mij die kun je ook wel missen dan. Als in de wereldkerk de ouderling niet belangrijk 
is, moet die dan bij ons wel belangrijk zijn. Maar even heel simpel en misschien is het 

hermeneutisch niet juist, maar Paulus stuurt toch ook Titus naar Kreta om oudsten aan te 
stellen. Snap je, dus ik denk van: ouderlingen en diaken, dat zijn toch ambtsdragers, je mag 
ze ook anders noemen, maar het zijn toch figuren die in de Schrift naar ons toekomen en de 
vraag: wat doen ze dan, wat deden ze toen en wat zouden ze nu moeten doen.  Het is dus 
wel zoeken van hoe functioneerde dat toen en wat betekent het voor nu , maar ergens blijf ik 
zelf wel sterk naar die verbinding zoeken. Hoe zat dat in de Schrift, voor zover je daar naar 
terug kunt, en wat betekent dat voor nu. Dat voelt dan anders dan te zeggen van ‘we moeten 
naar een nieuwe constructie’ of zo. 
 

DC: zijn wij in staat de beelden die we hebben van de afgelopen twintig jaar even opzij te 
zetten? Kunnen we objectief Bijbelstudie doen en kijken: wat zegt de Bijbel over ambten en 
hoe kunnen we dat vertalen naar vandaag?  



 64 

DC: nee, dat geloof in niet. Je vooronderstellingen, je vooroordelen doen altijd mee.  
Iemand anders: Ik zeg het expres even, omdat wij een ontzettende ontwikkeling doormaken. 
Daar had Hans het net ook over. De beginsituatie is anders dan dertig jaar geleden. Het 
gemeentezijn is anders, het kijken naar ambtsdragers is anders. Het ontvangen van 
ambtsdragers is ook anders. Het omgaan met ambtsdragers is anders. En hoe gaan we daar 

mee om?  
DC: dan kom ik even terug op de metafoor van de kaart en het landschap. Mij bekroop het 
gevoel, moet het landschap leidend zijn? In het landschap deugt er ook wel een boel niet.  
Misschien moet er ook wel herverkaveling plaatsvinden?  
HS: Wacht even: je kunt de metafoor niet zomaar oprekken. Je kunt het landschap wel gaan 
veranderen, maar dan heb je bulldozers en dynamiet nodig. Dat kan een keer nodig zijn, 
maar de metafoor is: wij reizen nu. We denken dat we een kaart hebben en dat we weten 
waar we heen gaan, maar verdraaid hier was nog geen muur. Het staat niet op de kaart. Ik 
zie het wel, hoe handle je dat dan? Neem geen verouderde kaart om je wandeling voor te 

bereiden. Het gaat om het wandelen, het gaat om de trektocht.  
 
DC: als die muur er door vijandige krachten of door de satan daar gebouwd is, dan moet ie 
wel afgebroken worden. Is dat niet wat jij bedoelt, DC. Dat landschap daar is ook invloed van 
de zonde in. Ik denk dat dat ook klopt met het verhaal van Maarten Kater van vanmorgen. Er 
is ook wel een keer een woord van de andere kant, waar we wel naar moeten luisteren.  
 
HS: ja, zeker.  
DC: Ik zou dan zeggen: als je in Timotheüs over het ambt gesproken wordt en hoe dat in 

Efeze gebeurd.   
Hans Schaeffer: er wordt niet in het Timotheüs over het ambt gesproken.  
Iemand anders: over de aanstelling van ouderlingen en de voorwaarden daar voor.  
 
Hans Schaeffer: Dan zie je dat in verschillende contexten met een verschillend model wordt 
gewerkt.  
En dat is meer hoe ik de kaart en het landschap op elkaar betrokken zie.  
 
DC: iemand anders: stel dat je in een pioniersgemeente komt.  Daar is de praktijk ontstaan 

dat iedereen iedereen kan dopen. Hoe reageer je daarop? Waar vind je je houvast om daar 
op te reageren? Zeggen we: dit is iets anders. We moeten hoe wij denken over ambt opnieuw 
ijken en proberen een plek te geven in onze theologie? Of kan er ook een situatie voorkomen 
waarin je zegt: schriftlezend, geschiedenis consulterend, jongens laten we dit anders gaan 
doen, want volgens mij gaat hier theologisch ook wat fout. Wat doe je als je dit in het 
landschap aantreft? 
 
DC: Ik zit zelf in een leiderschapsteam van een pioniersgemeente van de PKN. En voor de 
sacramenten hebben wij altijd een predikant in ons midden. Maar wij laten wel 
gemeenteleden preken. Als het leiderschapsteam het vertrouwen heeft: dat is iemand die 

echt een goede verkondiging heeft. Daar zijn we transparant over, maar het zijn niet altijd 
mensen met een preekbevoegdheid.  
 
HS: die zijn er in de loop van de geschiedenis vele geweest. Mensen zonder academische 
theologische opleiding. Daar staat ook niets over in de schrift, in die zin dat je een 
academische diploma moet hebben om het woord te kunnen verkondigen.  
 
DC: Het is wel een punt dat we dit doen. 
 

HS: zeker, je moet er ook over nadenken wat het effect is op de lange termijn. Maar op zich 
vind ik dit nog wel verdedigbaar. Belangrijker vind ik dat niet diegene zelf zegt: jongens ik 
meen dat ik een woord heb, en jullie moeten naar mij luisteren en dat ik zo manipulatief kan 
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zijn dat jullie ook nog een tijdje gaan luisteren en ondertussen misbruik ik kinderen en weet ik 
veel wat. Sekte. In de negatieve zin. Daar is ambtsleer in ieder geval een soort bescherming 
tegen. En dus betekent dat jullie ‘in charge’ zijn om jullie te verantwoorden. Daar zijn jullie 
ook verantwoordelijk voor.   
 

DC: waar veranker je dat dan, dat je zegt: dat is niet oké?  
 
DC: Ik denk dat er een verschil is in de situatie die jij schetst: je treft ergens een fresh 
expression aan waar iedereen doopt en DC tekent al een andere vorm van een pioniersplek 
waar bijvoorbeeld al een leiderschapsteam is.  
 
DC: Bijvoorbeeld zo’n fresh expression waar geschetst wordt dat iemand een woord heeft.   
 
DC: Op het moment dat die community ontstaan is zonder supervisie vanuit een zendende 

kerk, dan denk ik dat je niets te zeggen hebt. Want er is geen verantwoordelijkheidsrelatie 
waarop je die ander kunt aanspreken. Anders dan gewoon als broeder of zuster te zeggen: 
laten we eens een goed gesprek hebben onder een kop koffie. Ik hoop dat je naar mij 
luistert, maar meer kan ik niet doen.  
 
HS: In alle gevallen betekent het dat je ergens het theologische gesprek gaat aanknopen. Dat 
heeft in mijn optiek te maken met: Hé jij bent een christen. Ja ik ben een christen. Jullie zijn 
toch een gemeenschap van christenen. Ja wij zijn een gemeenschap van christenen. Weet je 
wat dat is grappig, want drie straten verderop zit ook zo’n clubje. Oh is dat zo, ja dat wist ik 

niet. Kom eens een keer langs, laten we eens een keer gaan praten. Want als je allemaal van 
Jezus bent, dan moet je ook wat met elkaar hebben toch? Ja, ja, zou eigenlijk wel wat wezen. 
En dan ontstaat er wat ik zou willen noemen een vorm van katholiciteit of conciliariteit, hoe je 
het ook wilt noemen met dure woorden. En op het moment dat je snapt: he wacht even als 
wij als groepje met Jezus verbonden zijn en met elkaar, dan moeten we eigenlijk ook 
verbonden zijn met die andere christenen. En dan ontstaat ervan zelf het gesprek: Oh Gijs 
wat doen jullie dat, wij zijn helemaal nieuw. Wij hebben niks en jullie hebben wel wat: vertel 
eens hoe doe je dat. En dan kun jij vertellen over die prachtige constructie van het ambt. Dan 
ga je dat vertellen en zegt de ander: Eigenlijk wel een heel goed idee. Want bij ons roept 

iedereen wat door elkaar. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo lekker. Wat fijn dat jullie zulke 
duidelijke transpartante structuren hebben. Tegen manipulatie. Zo ontstaat er dan iets moois 
– Ik schets ideaalplaatje kan ook helemaal mis gaan. Maar dat hoort erbij vind ik  dat is het 
appel dat je kunt doen wie zich verbonden weet aan Christus en aan een klein clubje die moet 
zich qq omdat hij christen is ook verbonden weten met medechristenen een paar straten 
verderop of in het land. Dan ontstaan er gesprekken en kan er een dialoog plaatsvinden.  
 
DC: Ik koppel nog even terug naar wat DC zei. Moet je dan niet inbrengen de wijsheid die we 
vinden in de Schriften. Paulus dit zegt: stel oudsten aan en wat er ook in andere brieven staat 
over oudsten die zaken beoordelen. Wat er gezegd wordt moet beoordeeld worden. Is het 

niet goed om dat dan ook in te brengen met het gezag van de Schrift. Ik heb daarmee een 
vraag aan Hans. Want hij merkte net op: natuurlijk je hebt een stuk geschiedenis achter de 
rug. De schrift en wat daarna gekomen is. Is wat in de schriften staat dan niet meer dan wat 
Calvijn en Luther en weet ik wie nog meer allemaal heeft bedacht. Je houdt nu een heel low 
level verhaal. Het komt zo allemaal uit ons op. We bedenken het en het is prachtig haast een 
beetje – waar je eigenlijk tegen in ging – de Geest die leidt ons daarbij wel. En nu komen we 
tot deze oplossing maar… Mijn concrete vraag is: Welke rol mag de Schrift daar nu concreet 
bij spelen? Zijn we niet een beetje allergische voor ‘het ambt’ komt daar niet in voor en dus… 
zelf bedenken, de Schrift een beetje opzij haast.  

 



 66 

DC: Nog even terug op het voorbeeld van het contact met een andere groep waar iedereen 
wat mag zeggen. Dan kom ik terug en bij ons mag maar één iemand wat zeggen. Hoe gaat 
dat dan? 
 
HS: ja, die dynamiek is heel spannend en roept van alles op. Dat kan ik ook niet gaan 

voorspellen. In dat clubje gaan dan dingen veranderen en ook in de gevestigde kerk gaan 
dingen veranderen. Op grond waarvan gaan dingen veranderen? Ik denk al lezend in de 
Schrift. Vanochtend in het klooster werd Handelingen 6 gelezen, de aanstelling van diakenen. 
Het is natuurlijk evident dat het mediteren en het lezen van dat soort teksten duidelijk maakt: 
he wacht eventjes  als die gedreven apostelen met hun Woordverkondiging de concrete 
naastenliefde niet meer kunnen vormgeven. Dan moeten we wel wat regelen. Hoe zullen we 
dat doen? Er moet Woord verkondigd worden. Er moet naastenliefde betracht worden, ja 
zeker. Maar eerlijk gezegd: dat soort exercities dat ik dan Bijbellezend  zeg: er moeten 
mensen zijn die x of y. Je mag het van mij noemen: op grond van de Schrift stellen wij 

diakenen aan, maar het is niet meer dan: we moeten de dingen gewoon goed regelen. En wat 
moeten we goed regelen? Dat is niet dat er een ambt is, of een structuur maar we een 
structuur bedenken om. Om een paar dingen te doen: - en daar heb ik nog niet zo over 
nagedacht maar – er moet iemand zijn die dat Woord verkondigd.  En dat moet concreet 
institutioneel want het Woord is namelijk alleen Christus die door Zijn Woord vergadert die 
gemeente. Als Hij dat doet, dan moet dat ergens klinken. En meer dan alleen Bijbelteksten 
reciteren dat moet ook uitgelegd worden. En de mensen die dan tot geloof komen daar wil je 
ook wat mee. Je wilt niet alleen zeggen: je hebt het gehoord, ga met God en ga heen en 
wordt warm. Je snapt ook dat als daar iets we dan eens kunnen praten met elkaar en dan 

komt er een vorm van pastorale begeleiding. Je praat over vormen van toerusting en 
onderwijs. En er is iets van geregelde diaconale zorg. Maar ja wacht eventjes zit ik te denken: 
dat lijkt wel heel erg wat Calvijn eigenlijk ook al zei. En dat komt dan niet omdat ik Calvijn 
teruglees of het ambt teruglees, maar er zijn bepaalde kernpraktijken van het kerk-zijn waar 
je … dan gaat het mij meer om de praktijken waar je dienstbaar aan bent. Dan om het 
teruglezen van een ambststructuur in de gemeente. De gemeente daar wordt de Schrift 
gelezen, daar bemoedigt men elkaar, daar enzovoort. En wie en hoe je dat doet, dat is het 
bovenliggende systeem, dat lezen we niet terug. We lezen dat de kerk dingen doet.  
 

DC: hoe verzin jij nu deze kernpraktijken? Waar haal je die vandaan? 
 
HS: die haal ik uit de traditie van de kerk. Die haal ik niet letterlijk uit de Schrift, perse. Dat is 
iets wat de kerk gedaan heeft in de loop van de tijd. Bijbellezend, biddend.  
 
DC: Wat de kerk gedaan heeft, Bijbellezend. Ik heb helemaal geen moeite met het feit dat je 
‘de ambten’ zoals wij die kennen niet af kunt lezen uit de Bijbel. Art. 30 NGB dat is een 
formulering, zoals die toen bedacht is. Daar mag je van mij best vraagtekens bij zetten. Dat 
het persé zo en zo zou moeten. Maar ik zou er wel aan hechten dat we de wijsheid van de 
Schrift toch net nog even anders waarderen dan ‘zo hebben ze dat toen gedaan’. Zit daar niet 

iets meer bij? Moet dat voor ons niet meer gezag hebben?  
 
HS: Het is een retorische vraag. Het antwoord is ‘ja’.  
 
DC: Maar hoe dan precies, wat is de grens? 
 
DC: ik zou er van af willen alsof de Schrift en de geschiedenis alsof wat Calvijn daar over 
gezegd heeft normatief op het zelfde niveau zit als waar de apostelen mee kwamen en wat 
Paulus zegt tegen Timotheus en Titus.  

 
HS: dat zeg ik ook niet.  
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DC: we moeten hier ook geen tegenstelling creëren. Meer of minder. Want de mensen in de 
geschiedenis hebben zelf gezegd: wij doen het op dit moment in de geschiedenis op deze 
manier, maar – als je Calvijn leest en Calvijn geeft advies aan mensen in vluchtregelingen 
gemeenten of kerken in het Oosten - als het anders doet is het ook goed. Het is net als met 
soep: De ingrediënten zitten in de Schrift, hoe je het in elkaar zet maakt verder niet uit, als 

het maar lekkere soep is. Het is altijd een beetje van Maggi en van mij. Ik vind het wel 
leerzaam om terug te kijken: ook de ideeën van iedereen wil preken. Ja, dat hebben we al 
vaker gehad in de geschiedenis en het eindigde altijd in een puinhoop. Een tijdje geleden was 
ik in Verenigde Staten en één Seminarie geeft een predikantsopleiding in een grote 
gevangenis. Interessant verhaal, wij zijn in Apeldoorn nu ook op zoek naar nieuwe partners, 
die zei: wij leiden daar predikanten op, dus gevangenen, en er zijn er bij die worden als 
predikant opgeleid terwijl ze zes keer levenslang hebben. Over mobiliteit gesproken. Dus, dan 
moet daar ook een kerk zijn in die gevangenis. Nee, zegt hij, er zijn er vier. Er was er één, 
toen hebben ze ruzie gehad. Tot zover het idealisme: in een andere context gaat het een stuk 

makkelijker.  
 
Pauze 
 
HS: Wat ik wil zeggen. De aanleiding voor deze dag ligt in problemen rondom de predikanten. 
Dat zien we met elkaar gebeuren. Die functioneren in een structuur. Niet allemaal, maar er 
zijn problemen. En die problemen zijn niet alleen maar incidenteel – als het alleen maar 
incidenten waren; Pietje functioneert niet want die is niet empathische genoeg en Kees 
functioneert niet wat die is enzovoort.  Dat is het niet. We snappen dat het meer is dan een 

incident. Het heeft te maken met een complex aantal factoren. En één van de factoren daarbij 
en daar heb ik wat over willen zeggen, is ecclesiologie in combinatie met een ambtsleer. Dan 
zit je al op een tweede orde niveau. En wat ik op dat tweede orde niveau probeer duidelijk te 
maken is dat wij niet op dat tweede orde niveau de Schrift met haar prescriptieve en 
normatieve uitspraken (want die zitten er in de Bijbel en die gaan dan over: Heb de naaste 
lief als uzelf, bekeert u, alle geboden zeg maar en leefregels die er prescriptief in staan) dat ik 
heb willen duidelijk maken dat een discussie over het ambt op dezelfde manier voeren van uit 
de Schrift alsof de Schrift prescriptief nu zegt: gij zult dit en dat zo en zo doen, dat is meen ik 
echt een doodlopende weg. En die discussie heb ik in mijn bijdrage ook proberen samen te 

vatten. De discussie is veel te veel over de band van het Schriftgezag gevoerd. Dat gaat niet 
werken en dat is theologisch ook een onjuiste route. Theologisch juiste route is dat de 
gemeente van Christus in navolging van haar Heer de roepstem heeft gehoord van haar Heer 
het gebroken brood in de nacht waarin hij werd overgeleverd waarin Hij het instelde om dat 
te doen tot Zijn gedachtenis dat is die gemeente gaan doen. Het is niet zo dat Petrus letterlijk 
zei: nu moeten wij de sacramenten gaan invoeren. Er was ook geen sacramentsleer: men 
deed wat Jezus zei. En dat was dat men bij elkaar kwam, het brood brak en zich weidde aan 
het gebed. Handelingen 2, Handelingen 4. Dat is wat er gebeurde, dat deed men in navolging 
van het gebod des Heren. En daaruit blijkt dat het spreken van Christus gemeenschap sticht. 
En de enige gemeenschap die duurzaam verbonden is, is de gemeenschap die zich laat 

gezeggen door Christus. En dus is men gaan preken. Want de Heer zelf had gezegd: ga heen, 
leer hen te onderhouden en daar zocht men middelen bij. Er is nergens een uitspraak dat 
Christus zei: gaan jullie het ambt van apostel instellen. Hij stelde ze aan als afgezant om 
dingen te doen. Er zijn praktijken van kerkzijn die het kerkzijn definiëren. En voor die 
praktijken zijn er middelen nodig die er voor zorgen dat die praktijken in stand blijven. En de 
middelen zijn: dan kun je er een aantal noemen. Die zijn voor een deel contingent, want wie 
er preekt is niet de predikant net zomin het alleen de bisschop is dat ook kan ook zelfs 
broeder x de fietsenmaker zijn enzovoort. Dat is allemaal veel contingenter dan wij in onze 
systemen kunnen vatten. Ik hoop dat dat helder is. De fundering in de Schrift op een veel 

complexere manier gepaard gaat dan alleen één op één Paulus stelt de oudsten aan, dus 
moeten wij nu ook. Dat is gewoon te makkelijk. Het helpt ook niet zoveel. Omdat het gaat 
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over veel diepere dingen. Dat is het eerste wat ik helder wilde hebben, op dat niveau wilde ik 
het gesprek aangaan.  
Het tweede is: Wat heb je er nu wel aan? Dat is dat het iets zegt vandaag waar die 
predikanten in concreet vastlopen, waar we het dus over moeten hebben zodat het weer 
losgetrokken wordt. Dan moeten we het niet persé hebben over ambt, over dat Pietje zelf 

zegt: ja maar ik heb een ambt ik ben geroepen. Dat helpt niet zoveel op dat moment. Als er 
een probleem is dan moet je niet over het ambt gaan beginnen. Het helpt wel om gemeenten 
preventief op te voeden met: als jullie toch echt gemeente van de Heer willen zijn. En je 
verbonden weet aan de Heiland en aan elkaar. Dan moet je ook snappen dat dat Woord van 
God niet zomaar ergens los komt, maar daar moet je iemand voor roepen, beroepen en die 
moet je… Dus eigenlijk aan de preventieve kant de gemeente opvoeden: dit hoort bij kerkzijn.  
 
DC: Praktijken van kerk-zijn definiëren de kerk, zei je. Hoe dan de link is van die praktijken 
van kerk zijn naar de Schrift. Want je begon wel met gemeenschap, dat Christus 

gemeenschap sticht en dat er daardoor kerkelijke prakijken ontstaan. Maar ik zit te zoeken 
naar waar dan in deze definitie de verbinding met de Schrift is. Omdat het lijkt alsof de Schrift 
een soort opstapje is. Dat is de aanzet naar de praktijk, maar dan gaat het vervolgens om de 
praktijk. Hoe kom je dan weer van de praktijk naar de Schrift. Osmer heeft daarvoor een 
spiraal met een stuk toetsing daarin, hoe zie je dat?  
 
HS: het punt is dat in de prakijken van het kerk-zijn de Schriften gelezen worden. Dat is dus 
één van de praktijken en het aardige is dat die Schrift alleen maar tot ons gekomen is en tot 
ons komt in het gewaad van de praktijken. De Schrift is overgeleverd. Er zijn mensen geweest 

die het de moeite waard vonden om door te vertellen en uit te leggen en te bewaren en 
letterlijk over te schrijven. Nu is dat allemaal gedigitaliseerd en zo, je kunt het allemaal 
oproepen via internet, maar het in de prakijken van het kerk zijn wordt de Schrift bewaard. Zo 
komt de Schrift tot ons. 
 
DC: Je hebt het over prescriptief en descriptief, in dat wat verteld wordt, zit daar toch niet 
iets normatiefs in? Je gaf net even terug: je moet uitkijken voor die voorganger die zegt, ik ga 
jullie nu even wat zeggen. Ik heb jullie ook wat te vertellen. De Schrift geeft de wijsheid mee 
niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, maar je wordt er toe geroepen. Ik denk dat je 

zulke noties toch best wel met een bepaald gezag mag noemen. Doe de Bijbel nu eens open 
en wat lezen we hier nu? In de praktijk waarin je dan bezig bent, er vorm aan te geven: dat 
het woord verkondigd wordt 
 
HS: zeker. Maar niet zozeer om iets over de ambtsstructuur te weten, maar op het moment 
dat ik zie: he wacht even deze groep die denkt dat ze geloven maar ze dienen Baäl! 
Of ze dienen mammon. En dan lees ik de Schrift en zeg ik: jullie zijn veel te veel bezig met 
jullie carrière jullie zeggen dat je Jezus volgt maar je vergeet je naaste. Jullie zijn hypocriet. Ik 
noem maar wat. Dat kan zeker: er is wel sprake van een tegenover. Alleen we hadden het nu 
over de ambtsstructuur.  

 
DC: Ik ben een vogelaar en ik weet iets van vogels. Op een gegeven moment ging het 
korhoen verschrikkelijk achteruit. Op het ogenblik is er nog een plek waar het korhoen 
voorkomt, dat is de Sallands heuvelrug. Helaas zijn dat ook geen Nederlandse Korhoeders, 
het zijn Zweedse. Verder hebben wij geprobeerd om het Korhoen in de Veluwe ook nog uit te 
zetten maar dat is alleen maar voer voor haviken geworden. En wat mij vanmiddag een 
beetje bekruipt is: Hans zegt: we hebben een probleem want predikanten lopen vast. En daar 
gaan we het met elkaar over hebben. Het korhoen verdwijnt. Maar weten we echt wel wat 
het probleem is, wat daar precies onder zit. Dan gaan we allemaal dingen proberen te 

onderzoeken wat het nu is uiteindelijk bleek het bij de Korhoen op de Sallandse heuvelrug te 
zijn: naast een hele boel andere problemen waarom ze uit andere gebieden vertrokken 
waren: maar hier bleek het probleem te zijn: ze kregen hun jongen niet groot en dat had te 
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maken met één klein diertje wat hun voedsel was. Daar zat het probleem. Hadden ze dat nu 
geweten, dan hadden ze daar misschien iets van te voren aan kunnen doen, dan had het 
Korhoen er nog geweest. Ze hadden al het mogelijk gedaan, ze hadden zich helemaal gek 
gekeken. Ze konden het probleem niet oplossen want ze kenden de oorzaak niet. Mij gebruikt 
ook in deze gespreksronde nu: we zijn met iets bezig: het probleem is predikanten lopen vast. 

Maar hebben we wel precies door waar het zit. Iedereen praat vanuit zijn eigen dingentje 
ergens over. Maar hebben we het probleem echt wel bij de kop waar het hoort. Dat is het 
gevoel dat ik na vanmiddag heb. Ik denk: ik geef het toch maar even door.  
 
HS: Ik herken dat wel. Dat was ook een van de begindingen. Punt is: ik ben gevraagd en daar 
zijn jullie op af gekomen of niet, daarom vroeg ik dat ook zitten jullie uit eigen vrije wil of zijn 
jullie ingedeeld? Maar om na te denken op een eigenlijk iets ander niveau. Niet wat zijn 
allemaal factoren die bijdragen dat het zo fout gaat, daar ging mijn verhaal niet over. Ik denk 
eerder aan de preventieve en bezinnende kant het helpt om over predikantsambt na te 

denken. Niet alleen deze structuur is er, die moet zo en zo blijven en daar moeten we dus dit 
en dit aan doen. Maar om nog wat dieper te gaan en onszelf te helpen – voor zover we hier 
zitten als predikant of als beïnvloeder – om het derde woord van Bram Wattel te gebruiken 
om de gemeente ook ontvankelijk en gevoelig te maken voor het feit dat ambt, iets van ambt 
onontbeerlijk is voor het kerk zijn. Ik gebruik dan Bram van de Beek: naast Schrift en 
belijdenis is ambt een middel dat daar en daarom zinvol is. Ik denk dat heel veel gemeenten 
die juist in de hectiek of de dynamiek van een predikant die heel goed functioneert of juist 
niet functioneert of wat dan ook. Het zinvol is om dit soort toerusting te kunnen bieden. Het is 
wel iets relevants. Denk er goed over na. En dat dat hopelijk een voedingsbodem is, waarop 

het hebben van een probleem op den duur een geïsoleerder probleem kan worden dan alleen 
een massief beroep op het ambt of een massief afscheid van het ambt. Dat probeer ik, daarin 
probeer ik te helpen.  
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Het is niet toegestaan uit deze bijdragen letterlijk te citeren zonder voorafgaande toestemming van de 

auteur.( cvandenbroeke@tukampen.nl) 

 

Met ziel en zakelijkheid 

Randvoorwaarden, (on)mogelijkheden en suggesties voor een verbetering van de positie 

van de predikant 

Leon van den Broeke 

 

Inleiding 
De opdracht die ik van de organisatoren van het Amersfoort Beraad kreeg, was een 
bijdrage te leveren over ‘Randvoorwaarden, (on)mogelijkheden en suggesties voor een 

verbetering van de positie van de predikant’. Uit de viering van het tienjarig bestaan van 
het Netwerk Vredestichters blijkt dat in zes van de tien conflicten het probleem 
(mis)communicatie is.51 Predikantschap is meer dan ooit een communicatief beroep ook 
al is het al eeuwenlang verbonden met de communicatie van het evangelie. Problemen 
gaan nu vaker over miscommunicatie of non-communicatie dan over theologische, 
kerkelijke of geestelijke geschillen, hoezeer die daar ook onderdeel van mogen zijn.  
Mijn bijdrage gaat niet zozeer over meer geld voor de predikant, een nog betere 
codificatie van financiële en materiële regels of administratieve procedures of een nog 
efficiëntere kerk. Waar dat gewenst is, moet dat zeker aan de orde komen. Liever schets 

ik een context waarbinnen dit een plaats mag hebben. Het gaat me om de vraag waarom 
het van belang is om (de communicatie over) de rechtspositie van de predikant en de 
organisatie van de kerk (nog) transparanter te (blijven) maken door de aandacht voor 
zowel de ‘persoon’ als de ‘zaak’ bij elkaar te houden. Vaak is het beeld van anderen dat 
predikanten te veel gericht zijn op de ‘ziel’ en wat buiten de werkelijkheid staan. 
Predikanten hebben omgekeerd het beeld van kerkelijke beleidsmakers, medewerkers 
van kerkelijke bureaus, penningmeesters, boekhouders en leden van commissies van 
beheer dat ze slechts bezig zijn met ‘zakelijkheid’. Er is niet veel fantasie voor nodig om 
te zien welke problemen dat in de kerk veroorzaakt. Conflicten in de kerk liggen er voor 

het oprapen. Hier vraag ik aandacht voor een geïntegreerde attitude van zowel ‘ziel’ als 
‘zakelijkheid’. Daarmee bedoel ik dat als het gaat om de positie van de predikant het 
niet zonder spiritualiteit kan en dat het werken vanuit spiritualiteit niet gaat zonder een 
nuchtere, professionele en rentmeesterachtige houding, vanuit de zaak van het 
evangelie.  
Na een aantal casus richt ik me achtereenvolgens op de beeldvorming over de predikant 
bij gemeenteleden en ambtsdragers; de beeldvorming over gemeenteleden en 
ambtsdragers bij predikanten specifiek gericht op (de afwezigheid van) de 
arbeidssituatie bij gemeenteleden en ambtsdragers; het eeuwfeest van de Bond van 

Nederlandse Predikanten; het bij elkaar houden van ‘persoon’ en ‘zaak’ met een 
tussenstap over ecclesiologisch docetisme; de Kirchenkreis; Benedictijnse spiritualiteit; 
(mis)communicatie om vervolgens te komen tot een afronding. Aan het einde van het 
artikel voeg ik op verzoek van de organisatie de stellingen toe die ik heb gebruikt voor 
de workshop tijdens het Amersfoort Beraad. Kortom, een pleidooi voor een kerk met 
(meer) ziel en zakelijkheid. 

 

                                                 
51 http://www.vredestichters.nl/ [geraadpleegd 9 juli 2018]. 

mailto:cvandenbroeke@tukampen.nl
http://www.vredestichters.nl/
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Casus  
Jan werkt bij de gemeente, de burgerlijke gemeente wel te verstaan. Hij is ambtenaar en een 
kenner van het ambtenarenrecht. Ook is hij een toegewijd ouderling. In de kerk ziet hij er graag 
op toe dat alles volgens de regels verloopt. Er is een tijd geweest dat Jan met zijn gezin over 
de pastorievloer kwam. Maar, dat was vroeger. De verhoudingen zijn verstoord geraakt. Volgens 

Jan komt het doordat hij de arbeidsuren, vakanties en traject van permanente educatie van de 
predikant niet transparant vindt. De predikant heeft naar zijn idee niets gedaan om inzage te 
geven in zijn (niet-)gewerkte uren dan wel vakantietijd of studieverlof. Het stoort Jan dat hijzelf 
voor alles toestemming moet vragen aan zijn superieuren en elke aanvraag in drievoud moet 
aandienen, regelmatig functioneringsgesprekken heeft en verplicht naar cursussen moet die 
zijn leidinggevende voor hem uitkiest. Een tijdje geleden, toen Jan naar eigen zeggen 
goedbedoeld weer doorvroeg naar transparantie van de predikant, ontplofte deze. Het stoort 
Jan dat de predikant zich als directeur van de BV Kerk gedraagt, als een zelfstandige die niet 
controleerbaar. Jan en zijn gezin komen niet meer over de pastorievloer. De gezamenlijke 

vakanties zijn ook voorbij. De predikant staat er ‘al’ zeventien jaar. Het ledenaantal is inmiddels 
gedaald onder de 200. Wat Jan betreft… 

Een disclaimer: deze casus is verzonnen en berust niet op werkelijkheid! Tegelijk kunnen 
u en ik deze casus met vele tientallen andere casussen aanvullen of invullen. Jan heet ook Jan-
Kees, een kleine zelfstandige die mogelijk ook nog verplicht wordt door juridische procedures 
om ’s zondags open te gaan. Hij werkt nu al 90 uur in de week. De predikant gaat maar met 
vakantie als het hem uit komt. Zijn caravan staat van april tot oktober op de oprit van de 
pastorie; gereed om uit te rukken. 

Jan heet ook Jantine. Ze is succesvol advocate op de Amsterdamse Zuidas en woont en 

kerkt in een lommerrijk dorp aan de voet van de Veluwe. Ze ergert zich mateloos aan het gebrek 
aan stijl, kleding, presentatie en (non-)communicatie van de predikant. Zij moet in jurk of rok 
op haar werk verschijnen. Daar heeft ze geen moeite mee, maar wel dat de predikant 
regelmatig in een T-shirt in kerkelijke vergaderingen verschijnt. Onlangs verscheen hij zelfs in 
korte broek bij de oudere gemeenteleden in het verzorgingstehuis. Het stoort Jantine dat de 
predikant niet op e-mails reageert. Telefonisch is hij niet bereikbaar. Als ze ziet hoe ze zelf op 
de Zuidas wordt afgerekend op haar professionele attitude, dan steekt het kerkelijk gedoe daar 
flets bij af.  

Jan heet ook Janny. Ze had het financieel en materieel goed met haar man. Sinds drie 

jaar is ze gescheiden. Ze had alles wat haar hartje begeerde. Nu is ze haar leefstijl kwijt. De 
kerk ving haar goed op. Ze mocht diaken blijven. Financieel en materieel staat ze er slechter 
voor dan ooit. Zij en haar ex-echtgenoot hebben op te grote voet geleefd. Met een paar euro 
per week en met hulp van de Voedselbank kan ze het hoofd net boven water houden. Ze houdt 
van de kerk en af en toe kan ze zwijmelen bij de kanseltijger die ze elke zondag op de preekstoel 
ziet. Ze hangt aan zijn lippen. Hij wijdt haar in de geheimen van het geloof in; alsof het geloof 
sinds haar scheiding pas goed voor haar is gaan leven. Maar, door de week, bij vergaderingen 
in de kerk, ziet ze hoe de predikant manipuleert, verbaal sterk is en zich een professionele 
attitude heeft aangemeten die haaks staat op zijn oproep tot navolging van Jezus Christus. Hij 
bemoeit zich overal mee, kan niet delegeren. Alsof hij het woord van Jezus heeft 

geïncorporeerd: “Zonder Mij kunt gij niets doen.” Als ze die machtsdrang ziet en de 
bijbehorende manipulaties, dan twijfelt ze aan de predikant, het instituut kerk en aan de vraag 
of de hemelse zaken wel in goede aardse handen zijn.  
 
Beeldvorming bij gemeenteleden van een predikant 
Er is veel (verkeerde) beeldvorming door gemeenteleden en ouderlingen/diakenen van 
predikanten. Vaak betreft het een klassiek beeld: ‘als ik langs de pastorie fiets, staat de televisie 
aan’, ‘hij kan beter een keer bij mijn schoonmoeder op bezoek komen…’, ‘weet je wel wat zo’n 
man kost?!’, ‘wij moeten die grote pastorie betalen en onderhouden’, ‘en dan moet hij ook nog 

studeren’ (permanente educatie). In het algemeen gaat het over dit soort aspecten: te veel 
vakantie, te veel vrije zondagen, te hoog ‘salaris’, weer een collecte voor de emeritaatskas en 
te weinig transparantie over gewerkte uren.  
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De predikant stond in 2016 op de 45e plaats (van de 138) op de beroepsladder, tussen 
directeur openbare werken en sergeant bij het leger.52 Dat is nog steeds relatief hoog, maar 
beduidend lager dan toen hij tot de notabelen van dorp of stad behoorde; ook lager dan de 27e 
plaats in 2006 en de 24e plaats in 1982. Het mag duidelijk zijn dat het maatschappelijke aanzien 
van het predikantschap tanende is. Die relatieve daling delen de predikanten evenwel met 

journalisten, gemeenteambtenaren van de afdeling bevolking, en zelfs met tandartsen. Toen ik 
ooit een testje deed onder catechisanten bleek dat ze dachten dat een predikant werd opgeleid 
aan een ROC, een mbo-opleiding. Toen we daar over doorspraken, vonden ze dat een prima 
niveau. Meer was volgens hen niet nodig voor een predikant. Over beeldvorming gesproken, 
toegewijde, positieve, complimenteuze ouderlingen riepen mij, toen ik nog gemeentepredikant 
was, af en toe: ‘kun jij nu echt geen betere baan krijgen dan dit’? 

De predikant heeft het niet altijd gemakkelijk en maakte soms lange dagen en soms 
schiet een vrij weekend erbij in vanwege het geplande jeugdweekend of de zesde begrafenis 
in het kalenderjaar op de vrije zaterdag. Evenwel, de wekker van de diaken rinkelt na de 

uitgelopen kerkenraadsvergadering de volgende ochtend om 05:30 uur en de ouderling komt 
rechtstreeks van zijn werk naar de vergadering van de jeugdraad.  

Misschien is het weekend van de predikant er inderdaad voor de zoveelste keer bij 
ingeschoten. De middenstander, de leidinggevende in de zorg of de mantelzorger zonder 
professionele baan draait zich ook zeven slagen in de ronde. Als zij dan vermoeid in de kerk 
zitten, zijn de preken voor hun gevoel doorgaans van een te hoog abstract gehalte, raken niet 
aan de situatie waarin zij verkeren, om maar te zwijgen over de relevantie ervan. Ze missen 
een man of vrouw Gods, een mystagoog die ze inwijdt in en leidt door de geheimenissen van 
God met mensen.  

De beeldvorming is hardnekkig. Soms moet je daar als predikant, ambtsdrager of 
gemeentelid zeker wat van aantrekken en soms ook wat aan doen. Feedback is gratis advies. 
In andere situaties kun je dat advies naast je neerleggen, omdat het onterecht is. Je moet er 
maar niet tegen vechten. Het is een zinloos gevecht. Als het beeld is dat predikant suf, saai en 
verstrooid zijn, kun je het tegendeel alleen maar laten blijken door gewoon jezelf te zijn, jezelf 
goed te verzorgen, trouw te zijn, goed voor de gemeente(leden) te zorgen, ook als het gaat 
om op tijd te komen voor afspraken en oog te hebben voor het gewone leven.  

Het omgekeerde is ook waar: predikanten hebben een beeldvorming van kerkenraads- 
en gemeenteleden. Die wordt minder kleurrijk zodra de eerste tekenen van een conflict zich 

afspelen. Het scherm gaat dan op zwart-wit.  
 
Deeltijd, flexwerk en mobiliteit 
Het complexe aan de materie is een geringe mate van interesse, empathie en kennis over de 
rechtspositie van de predikant bij gemeenteleden en ambtsdragers. Het predikantschap is geen 
baan, maar het heeft er wel aspecten van. Predikanten betalen doorgaans geen huur, maar er 
wordt een bijdrage ingehouden voor het bewonen van de pastorie. Er is een x-aantal vrije 
zondagen per jaar. Er is een soort van vakbond: de Bond van Nederlandse Predikanten. Er 
wordt centraal geregeld dat predikanten nascholing moeten volgen. Ze hebben een vast aantal 
vakantiedagen en traktement.  

Predikanten kunnen – soms terecht! – klagen over hun (rechts)positie. Het gras bij de 
seculiere buren is vast groener, maar ze hebben tenminste een rechtspositie. Wie z’n oor goed 
bij gemeenteleden te luisteren legt, hoort dat zij leven in een wereld van deeltijd, tijdelijke 
contracten, flexwerken en mobiliteit, ook al zijn er velen die het goed voor elkaar hebben. 
Sociologisch gezien zijn de gereformeerde geloofsgemeenschappen van kerken van kleine 
luyden een middle class kerk geworden, met uitschieters naar boven en beneden. Daarmee 
behoort de predikant ook tot de middle class. Het is een gave om predikant te zijn. 
 
 

                                                 
52 https://www.deondernemer.nl/content/files/Files/beroepsprestigeladder.pdf 

[geraadpleegd 4 juli 2018]. 

https://www.deondernemer.nl/content/files/Files/beroepsprestigeladder.pdf
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100 jaar BNP 
Het is ook een opgave om predikant te zijn. Op 9 april 2018 vierde de Bond van Nederlandse 
Predikant zijn eeuwfeest. Honderdjaar lang probeert de Bond op te komen voor de 
(rechtspositie van) predikant. De aanleiding tot de oprichting in 1918 was de vereniging en 
belangenbehartiging van predikanten.53 Nu zijn het niet alleen hervormde, doopsgezinden of 

lutheranen die lid zijn. Het is een veelkleurig palet van predikanten uit diverse kerken. 
Naast de Bond van Nederlandse Predikant kunnen de kerken zich rijk rekenen met de 

prachtige facilitering van het Steunpunt Kerkenwerk. Zijn website biedt een indrukwekkende 
veelvoud aan rechtspositionele informatie.54 Voor veel predikanten een reden om meteen weg 
te klikken, behalve dan in geval van conflicten. 
 
 
Persoon en zaak 
Tijdens mijn opleiding aan de H.E.A.O. maakte ik kennis met de managerial grid. Voor mij vielen 

toen een aantal aspecten op en een blijvende blik ten deel als het gaat om  de plaats van de 
mens in de/een organisatie of entiteit, of dat nu een ziekenhuis, school, (familie)bedrijf, 
politieke partij, vakbond of kerk is. In 1964 ontwikkelden twee Amerikaanse 
managementwetenschappers, Robert Blake (1918-2004) en Jane S. Mouton (1930-1987), de 
zogeheten managerial grid.55 Op twee assen worden 81 leiderschapsstijlen uiteengezet over de 
verhouding tussen aandacht voor de mens (persoonsgericht) en aandacht voor de zaak 
(zaakgericht). Doorgaans wordt gewezen op vijf typologieën van de verhouding tussen 
aandacht voor de mens en de zaak. Wie alleen maar op het resultaat gericht is, alleen betrokken 
is op de zaak, zal weinig aandacht hebben voor de mens in de organisatie (positie 9.1.). Het 

gaat om ‘de tent runnen’ en ‘de toko draaiend houden’; zo luidt vaak de terminologie. Om tot 
kostenminimalisatie te komen, wordt zelfs de gratis koffie(machine) op de werkvloer 
wegbezuinigd. Daar tegenover staat degene die gericht is op de relatie, een doorgeschoten 
relatiemanager. Hij is de pleaser, van het wollige soort, creëert gezelligheid en geborgenheid, 
maar er is geen aandacht voor de organisatie en de taak (positie 1.9.). Bij positie 1.1. gaat het 
om iemand die geen van beide aandachtsgebieden belangrijk acht. Mogelijk is de positie die hij 
bekleedt slechts een opstapje naar een hoger (carrière)doel. Mensen en de zaak lijken een 
instrument om een ander doel te bereiken. Ideaal lijkt de guldenmiddag van positie 5.5. “Het 
gulden midden.” “Alles met de mantel der liefde bedekken.” “Een beetje geven en nemen.” In 

de meeste situaties zal positie 9.9. het ideaal zijn: teamvorming, samenwerking, het combineren 
en balanceren van aandacht voor mensen en taken. De kerk heeft nogal eens de neiging om in 
1.9. te zitten of op z’n best in 5.5., terwijl bij kerkelijke beleidsmedewerkers nogal eens de 
neiging bestaat te veel vanuit positie 9.1. te denken: het gaat om het resultaat, de omzet, de 
organisatie of ideaal: om de kerk voor de toekomst betaalbaar te houden. De kerk bestaat in 
het Excel-bestand. 
 
Docetisme? 
Predikanten zijn er niet weinig trots op dat ze geen kennis hebben van c.q. geen interesse 
hebben in het onderwerp rechtspositie of in het algemeen de organisatie van de kerk.56 Het 

gebeurt wekelijks dat een predikant of theoloog mij mededeelt dat hij het vak Kerkrecht 
eigenlijk niets vindt; alsof met het debiteren van die ‘wijsheid’ zijn intellectuele uitstraling 
vergroot wordt. Vaak stellen predikant dat het in de kerk moet gaan om de eredienst, de 
catechese en vorming van gemeenteleden en het pastoraat/diaconaat. Dat is de kern van 
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kerkzijn. Voor de organisatie en de rechtspositie heb je, volgens hen, slechts een enkele 
deskundige nodig op een kerkelijk bureau. Die kun je bellen alsof het een kerkelijke E.H.B.O.-
post is ingeval van conflicten. In dergelijke situaties kunnen sommige ongeïnteresseerde 
predikanten opeens een bovenmatige interesse aan de dag leggen voor hun (rechts)positie, 
hun traktement, hun pensioen- en woonvoorziening.  

De Tübinger theoloog Hans-Martin Müller noemde in 1993 deze desinteresse de 
‘Abstinez der Theologen in Fragen des Kirchenrechts’.57 Vijf jaar daarvoor had de Duitse Georg 
Flor zich al afgevraagd ‘ob die Kraft des Rechts ein Fremdwort in der Kirche geworden sei’.58 
Twee decennia daarvoor had de Duitse (kerk)jurist Hans Dombois (1907-1997) in zijn magnum 
opus Das Recht der Gnade al de ‘Rechtsfremdheit’ van theologen aangeduid als ‘skandalon’.59 

Door hun geringe affiniteit met organisatie en rechtspositie hebben predikanten 
doorgaans (te) eenzijdig aandacht voor de ‘mens’ in de organisatie die kerk heet. Onbedoeld 
implementeren ze daarmee ecclesiologisch docetisme, alsof de ‘randvoorwaarden’ voor het 
predikant zijn slechts tot de adiaphora – de middelmatige dingen – behoren, tot het ius circa 
sacra. Ze zitten dan in positie 1.9. van de managerial grid. Het is de leiderschapsstijl van de 
‘country club’ die relatiegericht is. Het moet vooral leuk en gezellig in de kerk zijn. De kerk als 
club. Die sterke kant heeft een keerzijde, omdat het weinig tot niet gericht is op het resultaat, 
op de organisatie, om maar te zwijgen over de diaconale en/of maatschappelijke relevantie. 
 
 
Persoon en zaak 2 
Omgekeerd functioneren sommige kerkelijke functionarissen op kerkelijke bureaus eenzijdig op 
de ‘zaak’. Vanachter hun bureau hebben ze cijfermatig overzicht over het land, de landelijke 

kerk en kunnen vanuit te veel distantie min of meer reageren als ambtenaar Jan uit onze 
bovengenoemde casus. Hun kernkwaliteit ligt in het cijfermatige en facilitaire inzicht in de 
situatie van predikanten en kerken. Ze kunnen het geloofsverhaal ondersteunen met 
spreadsheets. Ze kunnen zelfs goedbedoelde, creatieve en enthousiaste initiatieven tot 
nuchterheid brengen tot de economische vraag: wat kost het en wat levert het op?  

Hoe noodzakelijk de geloofscommunicatie ook gebaat is bij deze nuchterheid, het is niet 
genoeg. De Bergrede vraagt om een royale houding van ‘meer dan het gewone’. Geest en geld 
mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld, de mystagogie niet tegen de markt. Eén van de 
sleutels tot (verbeterde) communicatie tussen predikanten en kerkenraden ligt in het 

verhelderen van en (nog) beter communiceren over de achterliggende ecclesiologie, namelijk 
dat niet alleen het eredienst, catechese en pastoraat/diaconaat, maar ook het leiding geven 
aan de kerk voluit tot de essentialia van kerk-zijn hoort en daarmee tot het ius in sacra. Daarmee 
wil niet gezegd zijn dat Geest gelijk staat aan ‘persoon’ en ‘geld’ aan ‘zaak’. Het is ook andersom: 
de Geest heeft voluit te maken met de financiële en materiële kant van kerk-zijn en ‘geld’ heeft 
van alles te maken met ‘persoon’. Het gaat om het spiritueel omgaan met geld en goed; met 
kerkgebouw, pastorie, begraafplaats, personeel, vrijwilligers en administratie en beheer.  
 
 
 

Kirchenkreis 
Een publicatie van de Duitse theologen H. Lindner en R. Herpich gaat over een 
samenwerkingsproces van enkele wijkgemeenten in Wilmendorf, een middle class stadswijk van 
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Berlijn.60 Publicaties over het kerkelijke middenniveau zijn relatief schaars.61 Ze stellen dat lokale 
kerken alleen voort kunnen bestaan in een sterke regio (Kirchenkreis). Het is alsof ze eén van 
mijn leermeesters, de in 2016 overleden socioloog en gemeenteopbouwdeskundige Jan 
Hendriks, hebben horen spreken. In zijn in 2008 verschenen boek Verlangen en vertrouwen: 
Het hart van gemeenteopbouw wijdde hij een paragraaf aan de thematiek “Het samenspel van 

land en plaats is mogelijk, maar niet eenvoudig.”62 Er zijn simpelweg veel weerstanden waarmee 
rekening gehouden moet worden, niet om afgeschrikt te worden, maar om te voorkomen dat 
plannen niet realistisch en daarmee niet realiseerbaar zijn. Hendriks stelt dat naast weerstanden 
ook gezamenlijkheid mogelijk is. Hij werkt dat uit in drie technieken: intergroepen, conciliair 
gesprek en consultatie. De twee Duitse theologen staat een realistisch samenwerkingsplan voor 
ogen van zeven factoren die van belang zijn voor een gezonde ontwikkeling. Meestal komen bij 
dit soort lijstje financiën en gebouwen als laatste aan de orde. Zij draaien het echter om door 
het onderwerp Ressourcen naar voren te halen. De zeven factoren zijn Zielorientierung, 
Ressourcen, Struktur, Mitarbeitende, Kultur des Miteinanders, Prozesse und Angebote für die 
Menschen und die Stadt. Ressourcen (financiën en gebouwenmanagement) zijn belangrijk om 
een samenwerking als de Kirchenkreis te doen slagen ten behoeve van de lokale gemeenten. 
Dan is er een gezonde samenwerking van gemeenten mogelijk.  

Een gezonde samenwerking is nodig, maar ook gezonde lokale (wijk)gemeenten. 
Conflicten ontstaan niet zelden daar waar een ongezonde kerkcultuur is. Daar waar wel de 
oproept klinkt in de eredienst tot het bijbelse zelfonderzoek rondom het avondmaal, valt dit in 
het persoonlijke geloofsleven nog niet mee, als het al gebeurt; om maar te zwijgen van de 
toepassing van het zelfonderzoek, het zelfinzicht en de zelfcontrole in conflicten. Het blijft lastig 
in de kerk naar je zelf te kijken, predikant of niet. De balk in ons oog verhindert ons helder zicht 

te hebben op conflicten en conflictoplossingsmogelijkheden. Het is ook lastig oog te hebben 
voor c.q. inzicht te ontwikkelen als het gaat om je eigen emoties, om nog maar te zwijgen van 
het kanaliseren van je kolkende of afwezige emoties in conflicten.63 Ongeacht het agendapunt 
is stabiel leiderschap in transitieprocessen in kerken van belang.64  

Het goede nieuws is dat verandering begint met de wil tot zelfinzicht. Niet zonder reden 
schreef de Amerikaanse theoloog en expert op het gebied van familie-systeemtheorie Ronald 
W. Richardson65 in 2002 een boek met de titel: Werken aan een gezonde gemeente.66 Het is 
een boek van bezinning, maar ook van de hands-on mentaliteit. Niet alleen dit boek, maar ook 
zijn andere boeken,67 en ook het werk van de Amerikaanse rabbi en gezinstherapeut Edwin H. 

Friedman, Van geslacht op geslacht: Gezinsprocessen in gemeente en synagoge,68 zijn 
gebaseerd op de systeemtheorie. Die theorie heeft aandacht voor onder meer geboortevolgorde 
– de plaats die het kind innam en inneemt in het gezin van herkomst – en de gevolgen daarvan 

                                                 
60 Herbert Lindner und Roland Herpich, Kirche am Ort und in der Region: Grundlagen, 

Instrumente und Beispiele einer Kirchenkreisentwicklung, Stuttgart: W. Kohlhammer, 

2010. 
61 Een andere publicatie: Karl-Fritz Daiber en Werner Simpfendörfer, Kirche in der Region, 

Stuttgart: Calwer Verlag, 1970 (Kirchen Reform 4). 
62 Hoofdstuk 26, paragraaf 3; Jan Hendriks, Verlangen en vertrouwen: Het hart van 

gemeenteopbouw, Kampen: Kok, 2008, 350-353. 
63 Susanne Piët, Emotiemanagement: Een survivalkit in de belevenismaatschappij, 

[Amsterdam]: FT Prentice Hall, 2005. 
64 Leon van den Broeke, "Stabiel leiderschap in tijden van transitie en turbulentie," in: 

Tussenruimte: Religieus leiderschap in het publieke domein 2017/2, 45-49. 
65 http://www.ronwrichardson.com/about.html [geraadpleegd 24 maart 2018] 
66 Ronald W. Richardson, Werken aan een gezonde gemeente: Bijdragen aan het ‘gezin’ 

dat gemeente heet, Gorinchem: Ekklesia, 2002. 
67 http://www.ronwrichardson.com/books.html [geraadpleegd 24 maart 2018] 
68 Edwin H. Friedman, Van geslacht op geslacht: Gezinsprocessen in gemeente en 

synagoge, Gorinchem: Ekklesia, 1999. 

http://www.ronwrichardson.com/about.html
http://www.ronwrichardson.com/books.html


 76 

voor (kerkelijk) leiderschap, al dan niet in relatie tot conflicten en conflictoplossing. Volgens 
Bedford-Strohm is het predikantschap nog steeds in veel opzichten een schitterend beroep, 
maar een die wordt gekenmerkt door ambivalenties: het is een totaal beroep (valkuil: eeuwige 
beschikbaarheid), een beroep waaraan je zelf vorm aan moet geven (valkuil: gebrek aan of te 
veel aan zelfdiscipline), je woon- en werkplek vallen meestal samen (valkuil: glazen huis), het 

beroep van predikant wordt gekenmerkt door het gedragen worden door de gemeenschap 
(valkuil: (te) weinig privéleven), en het beroep wordt gekenmerkt door motivatie (valkuil: 
burnout). Hij komt dan tot een vijftal aanbevelingen voor de predikant: zorgdragen voor 
geestelijke voeding, afstand nemen, aandacht geven aan communicatie met andere 
medewerk(st)ers, het organiseren van je zelf en prioritering van vrije tijd en vakantie. Daarnaast 
biedt hij een zevental handreikingen aan de kerk waarvan voor ons thema de belangrijkste zijn: 
bij alle nadenken over structurele veranderingen ook de betrokkenen zelf betrekken bij het 
transitieproces, ‘in het personeelsbeleid moet zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden aan 
de sterke kanten en de beperktheden van de predikanten, en de beperktheden van de 

predikanten’.69 
Dat sluit aan bij de Duitse Heinrich Bedford-Strohm die ter gelegenheid van het 125-

jarig jubileum van de predikantenvereniging van Würtheim in oktober 2016 in Stuttgart stelde 
dat het predikantschap nog steeds belangrijk is, maar dan wel ‘goed, graag en in goede 
gezondheid’.70 In relatie hiermee valt te wijzen op de nog recentere opmerking van Andreas 
Kalmt, de voorzitter van de in 2017 125-jarige Duitse overkoepelende Verband evangelischer 
Pfarrerinnen und Prarrer in Deutschland. Kalmt klaagde erover dat de predikanten steeds meer 
als kostenpost worden gezien.  

Mijn VU-collega Sake Stoppels typeert de voorganger en andere leiders in 

geloofsgemeenschappen als ‘gelovig ontspannen en ontspannen gelovig’, althans in de ideale 
kerkelijke wereld.71 In het laatste hoofdstuk concentreert hij zich op de spirituele dimensie van 
religieus leiderschap, daar waar hij eerder in zijn boek de agogische en sociaal-technische 
perspectieven aan de orde liet komen. Bij het ‘gelovig ontspannen en ontspannen gelovig’ wijst 
hij op ‘Gods werkzame kracht in het functioneren van gemeente en parochie’.72 
 
Benedictijnse spiritualiteit 
Het prefereert in de kerk met twee woorden te spreken, ook over het onderhavige thema. We 
kunnen daarbij leren van de Benedictijnse spiritualiteit. Als calvinisten hebben we de neiging te 

heilig en sacramenteel of gewoonweg te krampachtig met het avondmaal om te gaan. Wie goed 
kijkt, ziet hoe calvinisten sacramenteel- en praktisch-onhandig met het avondmaalsgerei en de 
tafelviering omgaan. Het avondmaalsbord dat 46-48 weken per jaar werkeloos op de liturgische 
tafel staat – als het er al staat – is niet zelden de plek waar de losse microfoon komt te liggen 
of allerlei materiaal voor het kindmoment wordt gedeponeerd. Los van de discussie over 
transsubstantiatie en consubstantiatie, er valt voor calvinisten iets te ontdekken en leren van 
de episcopale spiritualiteit inzake het omgaan met het tafelzilver van de kerk en de tafelviering 
in het algemeen. Tegelijk kunnen we ervan leren om met de organisatorische, financiële en 
materiele kant van kerk-zijn nuchter en relativerend om te gaan. Anders geformuleerd, wat 
minder kramp als het gaat over de wijze van (avondmaals)vieren en wat ‘sacramenteler’ als het 

gaat over het afruimen en opruimen van het tafelzilver. Geëxtrapoleerd naar het algemene 
werken van en in de kerk betekent dit dat protestanten alles wat raakt aan de organisatie van 
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de kerk, de financiën, de vermogensrechtelijke aangelegenheid waaronder de rechtspositie van 
de predikant meer relateren als behorend tot de essentialia van de kerk. Tegelijk mag alles wat 
gaat over de essentialia iets nuchterder en relativerender worden behandeld.  
 
(Mis)communicatie 

Er is veel miscommunicatie in de kerk omdat we zielsveel van die kerk houden en/of er een 
haat-liefdeverhouding mee hebben, als we al niet verbitterd zijn geraakt. Met ziel en zaligheid 
hebben we ons aan die kerk uitgeleverd. We hebben het beste met haar voor – denken we. 
Dat is prachtig en lovend. Tegelijk vergeten we soms daarmee dat het niet onze kerk is, maar 
van Christus. Dan kunnen we niet meer relativeren, letterlijk en/of figuurlijk afstand nemen. 
Met te veel ernst trekken we ons alles wat in en met die kerk gebeurt aan. Dat maakt dat er te 
weinig ruimte wordt gemaakt voor hobby’s en ontspanning. En in sommige gevallen: te veel 
ruimte.  

Mijn bijdrage is een pleidooi voor (nog meer) ziel en zakelijkheid in de kerk. De twee 

aanduidingen ‘ziel’ en ‘zakelijkheid’ kunnen niet zonder elkaar. Tegelijk zie ik in de praktijk, in 
conflicten en in adviesaanvragen die mij bereiken dat ze uit elkaar zijn getrokken. De kerk wordt 
te veel geassocieerd met ‘ziel’ in de meest ruime zin van het woord of ze wordt te ‘zakelijk’. 
Bovendien wordt er ook te vaak geschermd met het woord ‘ziel’ of ‘geestelijk leven’, terwijl het 
grenzeloos oppervlakkig kan zijn als het niet het binnenste van de mens echt en de relevantie 
voor de samenleving weet te bereiken. Veel conflicten hebben iets van het gebrek aan 
evenwicht aan ‘ziel’ en ‘zakelijkheid’ in hun oorsprong of ze zijn om een andere reden ontstaan, 
maar door gebrek aan dit evenwicht geëscaleerd.  
 

Afronding 
In deze bijdrage ging het over de vraag waarom het van belang is om (de communicatie over) 
de rechtspositie van de predikant en de organisatie van de kerk (nog) transparanter te (blijven) 
maken door de aandacht voor zowel de ‘persoon’ als de ‘zaak’ bij elkaar te houden. Deze 
transparantie is van belang vanwege de (rechts)bescherming van de predikant. Dat vergt een 
inspanningsverplichting van de kerk. Omgekeerd mag ook van de predikant transparantie 
verlangd worden over het omgaan met zijn of haar  positie. Een beetje (meer) nuchterheid, 
bezinning, relativeringsvermogen, humor, zelfspot, geloof en een dienende attitude misstaat 
daarbij predikanten en kerken niet. Predikanten hoeven zich niet als werknemer te gedragen, 

ook niet als werkgever en al helemaal niet als directeur van de BV Kerk. Ze moeten beseffen 
dat ze een vrijgestelde zijn van dagelijkse werkzaamheden in een vrijwilligersorganisatie en dat 
die kerk eigensoortig is als het gaat over (geloofs)dynamica. Ze hoeven daarbij niet voortdurend 
‘dankjewel’ te zeggen tegen de kerk. Niettemin vraagt de weg van de navolging vooral om 
humilitas, nederigheid en bescheidenheid, van de predikant, maar ook van de kerken. Diezelfde 
humilitas is komt mee bij de jaargesprekken met predikanten. Dit zijn geen 
functioneringsgesprekken waarbij de kerkenraad of het moderamen als werkgever optreedt. In 
lijn met nieuwe ontwikkelingen in de human resource management en/of arbeids- en 
organisatiepsychologie verdient het aanbeveling niet te wachten totdat er weer een jaar voorbij 
is om tot het jaargesprek te komen, maar bijvoorbeeld kwartaalgesprekken te houden opdat 

sneller bijgestuurd kan worden en misverstanden niet een jaar lang kunnen voortslepen.  
Het is goed als theologische opleidingen niet alleen aan aankomende predikanten een 

kerkelijke stage bieden, maar beter is het als zij een deel van deze stage buiten de kerkelijke 
en/of theologische context kunnen doen, voor zover ze al niet relevante werkervaring hebben 
opgedaan. De kerkelijke structuur en cultuur kunnen immers faciliterend, maar ook beperkend 
zijn als het gaat over de weg van de navolging van Jezus Christus. Kerken geven veel, maar 
vragen en soms eisen ook veel. 

Daarbij aanknopend zou in begeleidings- of vertrouwenscommissies van en voor 
predikanten ook iemand moeten deel uit maken die niet tot de (lokale) kerk hoort, maar van 

buiten komt, uit de regio, dus niet namens het kerkverband of de bovenplaatselijke kerk. Op 
deze wijze kan de eenzijdige kerkelijke blik voorkomen worden.  
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De rechtspositie van de predikant is een groot goed. Die is heilig, maar geen heilige koe. 
Predikanten willen graag hun gemeenten en gemeenteleden veranderen. Zodra verandering 
hun eigen positie betreft, wordt het lastig voor ze. In het tijdperk van het post-christendom 
zullen kerkelijke leiders zich steeds meer bewust moeten zijn dat de parochiale comfort zone 
aan het veranderen is. Steeds vaker zullen fulltime predikantschappen gewijzigd worden in 

parttime predikantschappen. Dat noopt tot reflectie op creativiteit, arbeid, inkomen en 
apostolair leven. Daarin mag ook het gesprek over teamvorming, inter- of supervisie, mobiliteit, 
pastorie en regionalisering worden betrokken. Niet om alles te veranderen, maar wel om alles 
tegen het licht te durven houden, juist omdat die kerk ten diepste niet van mensen, maar van 
Christus is.  

De kerk zal daarbij ook maximaal oog moeten hebben voor de andere bewoners van de 
pastorie en voor de partner die ook een parttime baan heeft of moet hebben, opdat het gezin 
kan rondkomen of voor de single predikant. De kerk zal daarbij recht moeten doen aan de 
investering die het kost om de lange studie die theologie heet te volgen en succesvol af te 

ronden in het volle besef dat een predikant op zijn top begint en op zijn top eindigt: er zitten 
geen loopbaanuitdagingen in en evenmin een topinkomen. Een kerk en theologische opleiding 
bieden (na)scholing over aspecten als conflictuologie, conflictmanagement en communicatie.  

Kerk en predikant mogen daarbij beseffen dat Geest en geld en mystagogie en markt 
niet tegen elkaar moeten worden uitgespeeld. De managerial grid leert om zowel zaakgericht 
als persoonsgericht te werk te gaan en kerk te zijn.  

In dit alles hoeft die ene kerk niet het eigen kerkelijke wiel uit te vinden. Er zijn andere 
kerken die mogelijk al langer met dezelfde materie bezig zijn. Bovendien leeft en werkt die kerk 
niet in het kerkelijke en het maatschappelijke isolement, maar zij durft ook regionaal, landelijk 

en/of internationaal samen te werken opdat recht wordt gedaan aan de essentie van de 
katholiciteit van de kerk.  

Met ziel en zakelijkheid kerk-zijn … Het is geen zielige en geen zakelijke kerk. Het gaat 
om een kerk die met ziel en zakelijkheid de zaak van het evangelie wil dienen. Een kerk waar 
boven de kerkdeur en in het hart van de mensen de woorden staan gegrift: ora et labora (bid 
en werk). Aan zo’n kerk wil ik me wel met ziel en zakelijkheid verbinden.  

 
 
 

 
Stellingen  

 

Deze stellingen heb ik ingebracht voor de workshop tijdens het Amersfoort Beraad om een 
groepsgesprek op gang te brengen en gaande te houden. Dat wil niet zeggen dat de negen 
stellingen ook mijn stellingen zijn: 

 
1. De vrijheid van het ambt is een groot goed. Er moet dan ook niets veranderen. 

 
2. Meer dan ooit is het predikantschap een communicatief beroep. 

 
3. Predikanten en gemeenten moeten samenwerken in respectievelijk teams en clusters. 

 
4. Predikanten in opleiding moeten naast een gemeentestage ook een stage bij een niet-

kerkelijke organisatie doen. 
 

5. Kerkenraden of moderamina dienen een jaargesprek met de predikant(en) te houden. 
 

6. Ambtsdragers die het jaargesprek met de predikant(en) houden, volgen eerst een 

cursus van een dagdeel. 
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7. Predikanten willen hun gemeenten en gemeenteleden veranderen, maar zijn star als 
het gaat om veranderingen omtrent hun eigen positie. 
 

8. Predikanten-in-opleiding en predikanten in de nascholing volgen verplicht een module 
conflictuologie/conflictoplossing en (mis)communicatie. 

 
9. Beter twee parttime-predikanten in een gemeente die ook in een niet-kerkelijke 

organisatie werken dan een fulltime predikant in de eigen gemeente. 
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Presentatie Leon van de Broeke 
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Verslag workshop 5: Met ziel en zakelijkheid    
 
Leon van den Broeke 
 
Thema: randvoorwaarden, (on)mogelijkheden en suggesties voor een verbetering van de 

positie van de predikant. 
Aantal deelnemers: 21 
 
Op basis van de volgende 5 stellingen is discussie gevoerd: 
1. De vrijheid van het ambt is een groot goed. Er moet dan ook niets veranderen. 
2. Meer dan ooit is het predikantschap een communicatief beroep. 
3. Predikanten en gemeenten moeten samenwerken in respectievelijk teams en clusters. 
4. Predikanten in opleiding moeten naast een gemeentestage ook een stage bij een niet- 
     kerkelijke organisatie doen. 
5. Kerkenraden of moderamina dienen een jaargesprek met de predikant(en) te houden. 
6. Ambtsdragers die het jaargesprek met de predikant(en) houden, volgen eerst een cursus  
    van een dagdeel. 
7. Predikanten willen hun gemeenten en gemeenteleden veranderen, maar zijn star als het  
    gaat om veranderingen omtrent hun eigen positie. 
8. Predikanten-in-opleiding en predikanten in de nascholing volgen verplicht een module 
     conflictuologie/conflictoplossing en (mis)communicatie. 
9. Beter twee parttime-predikanten in een gemeente die ook in een niet-kerkelijke  
     organisatie werken dan een fulltime predikant in de eigen gemeente. 
 
Stelling 1: De vrijheid van het ambt is een groot goed. Er moet dan ook niets veranderen. 
Discussie ontstaat over het woord vrijheid. Bijvoorbeeld vrijheid in relatie tot teamspeler zijn: 
het (laten) geven van catechisatie, de liturgiecommissie. Opmerkingen zijn: vrijheid in 
taakopvatting en structuur is niet strijdig met verantwoording aan God, vrijheid = geestelijke 
roeping en staat niet haaks op verantwoording, feedback krijgen hoeft geen relatie te hebben 
met vrijheid.  
Vrijheid is afspraken maken, vrijheid is niet vrijblijvend, vrijheid is vertrouwen, gebaseerd op 
transparante verantwoording. 

 
Stelling 2: Meer dan ooit is het predikantschap een communicatief beroep. 
Geconcludeerd wordt dat de ideale predikant voldoet aan de laatste zin uit punt 1, 
gecombineerd met goede communicatie. Bij communicatief zijn hoort ook verantwoording 
afleggen, het organiseren van feedback en regelmatig evalueren. 
 
Stelling 5: Kerkenraden of moderamina dienen een jaargesprek met de predikant(en) te 
houden. 
In een jaargesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken. Als een kerkenraad het 
initiatief niet neemt kan de predikant dat doen. Net zoals hij de kerkenraad ook kan 

ondersteunen bij de preekbespreking. Eigenlijk zou feedback geven veel regelmatiger moeten, 
bijvoorbeeld eens per twee maanden. Omdat het een wederzijds gesprek is kan de predikant 
ook feedback geven aan de kerkenraad. Opgemerkt wordt dat er steeds meer nadruk komt op 
zakelijkheid.  
Ook dat er lang niet altijd een toekomstvisie voor de gemeente bekend is wat het voeren van 
een gesprek over toekomstige verwachtingen lastig maakt. Veel onwetendheid is er over het 
voeren van een dergelijk gesprek. Over leiderschap binnen onze kerken wordt opgemerkt dat 
hier nog veel te leren valt. En dat mensen die een goede baan hebben en leiding geven niet 
altijd goede leiders in de kerk zijn. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat censura morum ook een goede rol kan spelen in het omgaan 
met elkaar.  
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Stelling 3: Predikanten en gemeenten moeten samenwerken in respectievelijk teams en 
clusters. 
Meer kijken naar kwaliteiten binnen de gemeente en het benutten van gaven creëert 
betrokkenheid. In clusters werken vergt een sterk bestuur.  
Voordelen: de predikant heeft een classisbenoeming, kan binnen de hele classis werken c.q. 

rouleren en het is goed voor de mobiliteit. 
Nadeel: door uitbesteding of delegeren van taken zoals catechisatie, pastoraat e.a. kan de 
predikant minder betrokken raken bij de eigen gemeente, is dat gewenst? 
Een reactie hierop is dat het delegeren van taken best kan, de predikant heeft meerwaarde 
als het gaat om theologisch moeilijke vraagstukken.  
Opgemerkt wordt dat het ambt der gelovigen niet aan de orde is gekomen. En het 
systeemtheoretisch kijken: de predikant is onderdeel van een systeem. Vraagstukken goed 
theologisch doordenken is de rol van de predikant, niet van gemeenteleden, dat brengt 
verschraling. 

De opvatting van prof. dr Heitink (schrijver van 'Biografie van de dominee') wordt kort ter 
sprake gebracht: predikant zijn met een specialisme.  
Opgemerkt wordt dat een gemeente graag een eigen predikant heeft. Als een predikant twee 
gemeenten dient zie je al dat dit problemen kan geven. Maar ook dat een predikant best de 
eigen gemeente kan dienen in combinatie met werk in de regio. Eén en ander afhankelijk van 
de grootte van de eigen of andere gemeente. De vraag is hoe predikanten en kerkenraden 
hier tegenover staan. Kunnen predikanten hun patronen doorbreken, welke rol spelen 
culturele aspecten en komt er voor kerkenraden met de krimp van kerken meer economische 
dan oecumenische noodzaak?  

Opgemerkt wordt dat predikanten een netwerk kunnen  opbouwen, ook met andere kerken. 
En er wordt een oproep gedaan om over geografische grenzen te kijken.  
Ook om meer met het hart te proeven, onmacht en emoties te benoemen, met elkaar in 
gesprek te gaan. Meer te vertrouwen en onze problemen biddend bij God te brengen die ons 
de weg zal wijzen.   
Onderlinge verbondenheid en verbondenheid met God brengt veel positiefs.  
 
Aan Leon van den Broeke wordt gevraagd hoe je dat doet: “met ziel en zakelijkheid”. 
Leon merkt op dat structuur in organisaties verdacht is. Er is veel kerkpolitiek. Hij adviseert 

om voordat er zakelijk gesproken wordt eerst stil worden en in het Woord wandelen. Het is 
mooi als een kerkenraadsvergadering echt geestelijk begint. Trek hier een half uur voor uit, 
mediteer of bespreek eens een deel uit de Bijbel, het gesprek erna zal anders worden. Je kunt 
best lastig zijn in discussies, maar als je daarnaast aandacht hebt voor emoties van anderen 
krijg je een andere (werk)relatie. Wandelen en werken kunnen zo samengaan. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat mensen met natuurlijk gezag iets teweeg kunnen brengen. Op 
de vraag of structuur nodig is wordt bevestigend gereageerd. Blijft open of een structuur gaat 
helpen om het evangelie te verkondigen. 
 
Stelling 9: Beter twee parttime-predikanten in een gemeente die ook in een niet-kerkelijke  
organisatie werken dan een fulltime predikant in de eigen gemeente. 
Een predikant merkt op dat deze constructie geboren kan zijn uit noodzaak, bijvoorbeeld een 
predikant die graag een andere gemeente wil dienen en niet weg komt of die het moeilijk 
heeft en daarom graag weg wil. Of kan het voor een predikant fijn kan zijn om in de breedte 
van maatschappij en kerk te staan. Voor een gemeente kan het fijn zijn zo’n predikant te 
hebben. De vraag wordt gesteld of dit meerwaarde heeft voor de gemeente. Vanwege 
tijdgebrek moeten we de discussie sluiten. 
 
Aan bespreking van de stellingen 4, 6, 7 en 8, is de groep niet toegekomen.  
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Slotwoord  

Hilbrand van Eeken (lid Amersfoort Beraad) 

 

In de openingstoespraak vatte de dagvoorzitter het doel van de conferentie samen met de 
drie woorden: bewustwording, bezinning en beïnvloeding. Met deze conferentie hopen we een 
belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan de bewustwording en de bezinning.  
 
Om het met de metafoor van het landschap en de kaart te zeggen: de sprekers hebben ons 
geholpen om goed naar het landschap te kijken. Wie wel eens een georganiseerde wandeling 
maakt, weet dat je veel meer ziet als je samen oploopt met een gids dan alleen. Een gids 

wijst je op dingen, waar je zelf zomaar over heen kijkt.  
Zo wees dr. Stefan Paas op diverse elementen in het landschap waar wij vandaag met elkaar 
door heen lopen. Niet met het doel het landschap zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen 
om vervolgens een gedetailleerde route uit te stippelen hoe het beste te reizen. Wel gaf hij 
enkele aanzetten voor het denken over hoe een predikant in dit landschap met vreugde en 
zegen zijn werk kan (blijven) doen.  
Dr. Sake Stoppels was er duidelijk over dat het landschap altijd gelijk heeft en niet de kaart 
die wij van dat landschap hebben. We kunnen nog zulke mooie kaarten hebben ontwikkeld in 
de afgelopen jaren, maar als in de praktijk blijkt dat dingen anders zijn vraagt dat 

herbezinning.  
Aan die herbezinning draagt dr.  Hans Schaeffer in deze bundel zijn steentje bij. Daarbij grijpt 
hij helemaal terug op het Nieuwe Testament met nadrukkelijk zijn praktisch-theologische 
insteek. Er is een landschap en de weg daarin moet gevonden worden. Iemand die daarvoor 
aangewezen wordt, daarin vervolgens voorop gaat, de weg van het evangelie wijst en de kerk 
op die weg houdt, is onmisbaar. Hier krijgt ambt zijn betekenis. 
Dr. Maarten Kater vraagt in zijn bijdrage aandacht voor het feit dat dat roeping hierin een 
belangrijke rol speelt en wat hem betreft ook altijd moet blijven spelen. Roeping in de 
betekenis van  ambtsdragers die zich geroepen weten door God en door de gemeente als een 

geschenk mogen worden ontvangen.   
Tot slot  heeft dr. Leon van den Broeke laten zien dat de ‘structuren’ die wij in het landschap  
hebben gebouwd, niet in beton gegoten zijn. Er zijn zeker mogelijkheden dingen anders in te 
richten, maar om aan herbouw te doen dienen er wel materialen voor handen te zijn. En, zo 
benadrukt dr. Van den Broeke, vooral ook de wil om dingen te veranderen. 
 
Onze tocht gaat verder. De gidsen die in deze bundel aan het woord gekomen zijn, hebben 
ons op vele dingen gewezen. Wij hopen dat we hierdoor het landschap beter hebben leren 
kennen. Ons verlangen is dat op sommige punten ook de kaarten en ‘structuren’ aangepakt 

gaan worden als ze niet meer blijken te kloppen.  
 
De thema ‘op reis’ zijn komen we in de Bijbel veelvuldig tegen.  
 
Ik eindig met een woord uit Psalm 84 – een pelgrimslied:  
“Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.” (vs.12) 
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Bijdragen van congresgangers 

 

Predikant met vreugde en zegen? 
 

Piet Dijkstra 
 
1. Een probleem tussen een predikant en (smaakmakers binnen de) kerkenraad en/of gemeente moet 
vanuit tenminste 2 invalshoeken worden geanalyseerd. De veronderstelde (al dan niet aanwezige) 
competenties van eerstgenoemde èn van de dominante (sociaalpsychologische en religieuze) kenmerken 
van  laatstgenoemde(n). Een schets welke maar 1 aspect beschrijft kan geen basis zijn voor een 
evenwichtige interventie.   
 
2. Te denken dat met dezelfde spelers beide aspecten fundamenteel kunnen worden veranderd kan 

objectief juist en rechtvaardig zijn, maar getuigt ook van onrealistisch wensdenken. De effecten van 
(tijdelijke) coaching en begeleiding zonder expliciete verandering van de omstandigheden zijn doorgaans 
zeer beperkt. 
 
3. Een eventuele oplossing zoeken in verandering van omstandigheden wordt bemoeilijkt door de 
theologische lading dat : 
(a) de roeping tot predikant voor het leven geldt 
(b) de mening van de kerkenraad en/of gemeente niet bepalend is omdat het om een roeping van God 
gaat. 

Deze belemmeren het denken over de mogelijke noodzakelijkheid van een andere, beter passende roeping, 
ook van Godswege. 
De onder (a) genoemde bepaling is onnodig, creëert niet-realistische verwachtingen en dient te worden 
verwijderd uit de (GKv)KO. 
 
4. De educatie van predikanten moet niet uitsluitend gericht zijn op het gemeente-predikantschap, maar 
ook op competenties voor aanverwante studie- en maatschappelijke terreinen. 
 
5. Mediation heeft alleen zin als betrokken partijen dezelfde definitie van hèt probleem (of problemen) 
hanteren. Die definitie mag niet vaag  zijn en moet het karakter van het probleem van weerskanten open 

benoemen.   
 
6. Bevorderen van mobiliteit binnen gereformeerde kerken biedt door de presbyteriale autonomie van 
plaatselijke gemeenten slechts ruimte voor (nauwelijks effectieve) modellen met (te?) veel open einden. 
Een mogelijk werkbare variant is predikanten van bijv. > 58 jaar en > 8 jaar in de huidige gemeente -
zonder dat er samenwerkingsproblemen zijn - onderling te ruilen. (“Onder het motto: wij gunnen onze en 
de andere predikant voor hun emeritaat nog een keer een wisseling). 

 

7. Ervaring leert dat als “een” probleem de wandelgangen bereikt, niet alleen een echte oplossing binnen 

de bestaande situatie nauwelijks te realiseren is, maar ook de toekomstige situatie negatief beïnvloedt.  

Het is vele malen vruchtbaarder energie te steken door vooraf afspraken te maken voor het geval 

omstandigheden noodzaken tot een verandering. Door bijv. in de beroepingsbrief op te nemen aan welke 

ethische en maatschappelijke regels predikant en kerkenraad zich zullen houden om 

* te voorkomen dat ze elkaar voor verrassingen plaatsen  

* met name na verloop van een aantal jaren open te (blijven) communiceren –liefst onder leiding van 

mensen buiten de gemeente- over wederzijdse verwachtingen 

* vooraf –als er nog niets speelt- spelregels af te spreken in geval wordt overwogen de verbintenis – 

anders dan door een beroep of emeritaat – aan de orde te stellen.     
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Met vreugde en zegen opnieuw beginnen 
 

IJsbrand van der Krieke 
 
Na de conferentie was mijn eerste reactie: het is nog zo zoeken. Tweede reactie: we staan onszelf het 
zoeken toe. Mijn derde reactie: wat zitten we nog vast aan het vertrouwde. In een verandering van tijdperk 
organiseren we een conferentie volgens een beproefd recept: (geleerde) theologen laten spreken over 
problemen van theologen, predikanten.  
 
(Verschil tussen tijdperk van verandering en verandering van tijdperk. In een tijdperk van verandering 
kunnen we het (grondig) met elkaar oneens zijn. In een verandering van tijdperk verstaan we elkaar niet 
meer.) 

 
We zijn in de overgang, in transitie. Transitie, een tijd van verwarring, van zoeken, onzekerheid, 
verlegenheid en angst, maar ook van opluchting en hoop. Het oude is er niet meer en het nieuwe is er nog 
niet. We komen als gereformeerde kerken uit het klimaat van het absolute (term van Ab van Langenvelde), 
een cultuur van het zeker weten – een dwingend klimaat waaruit een scheuring voortgekomen is. En we 
zien in dit millennium de cultuur van de beleving binnenkomen.  
Wat me opvalt dat we in tijden van verwarring de neiging hebben om problemen te reduceren tot 
organisatorische problemen waarvoor we organisatorische oplossingen  
aandragen.  

 
Jullie hebben als organisatoren gevraagd ‘of het mogelijk zou zijn om tot zodanige fundamentele en 
structurele oplossingen te komen dat de predikant weer wél met vreugde en zegen zijn ambt kan 
vervullen.’  
Wat ik in de analyses gehoord en gelezen heb zijn vooral veranderingen op het niveau van betekenissen 
(maatschappelijke trends zoals complexiteit, mondigheid en subjectivering) en de gesuggereerde 
oplossingen waren vooral veranderingen op onderdelen (vormen). Veranderingen van vorm zijn te 
overzien, te organiseren, te regelen; geven een gevoel van zekerheid in onzekere tijden. Voor 
fundamentele en structurele oplossingen is het kennelijk nog te vroeg.  

 
Mijn eerste suggestie is om bij voorstellen tot verandering van onderdelen van ons kerkelijk bouwwerk ook 
te kijken naar mogelijke onbedoelde gevolgen (voor het systeem), naar vermoedelijke weerstanden. 
Anders gezegd, kijk steeds naar de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de voorgestelde 
verandering het gewenste effect hebben. Voorbeelden: (1): een organisatorische maatregel kan als norm 
gaan gelden (doorstroming van predikanten bevorderen door de duur van de verbondenheid van predikant 
en gemeente te begrenzen tot twaalf jaar, PKN). Voorbeeld (2): een poging om predikanten en kerkelijk 
werkers met elkaar te laten samenwerken voor meerdere kerken tegelijk is mislukt, in acht jaar tijd niet 
eens van de grond gekomen! (NGK-proef met team dominees niet gelukt, Nederlands Dagblad 20.01.2018) 

Volgens een van de organisatoren: gebrek aan motivatie en belangstelling. Mijn vraag: hoe is dat mogelijk, 
hoe is dat te begrijpen, aan welke voorwaarden is niet voldaan. 
 
Mijn tweede suggestie is om in het vervolg de aandacht niet te richten op de figuur van de predikant, maar 
op de relatie gemeente, kerkenraad en predikant – in deze volgorde. Elke gemeente heeft zijn eigen 
cultuur, zijn eigen gewoontes. Binnen een gemeente spelen verschillen tussen generaties en verschillen in 
ligging (gelovige overtuiging) een rol. Bij predikant moeten we ook denken aan kerkelijk werkers, 
catecheten en andere broeders en zusters die in de kerk taken verrichten die voorheen door predikanten 
gedaan werden.  

Zoek bij een relationele benadering aansluiting bij de systeemtheorie en gezinstherapie, genoemd door 
Leon van den Broeke en door hem benoemd als goed nieuws (p. 64). Aandacht voor de relatie kan niet 
zonder aandacht voor de communicatie; voor (onbedoelde) boodschappen, beelden en verwachtingen. 
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Volgens het Netwerk Vredestichters is in 6 van de 10 gevallen miscommunicatie het probleem (p. 57); 
miscommunicatie: van het met elkaar oneens zijn tot elkaar niet (meer) verstaan. 
 
Mijn derde suggestie betreft de kerk als tegencultuur. Door de vier sprekers zijn maatschappelijke trends 
genoemd die ook door de dubbele deur onze kerken binnenkomen. Wat helaas buiten beeld is gebleven, is 

een maatschappelijke trend die met name de jongeren buiten de kerk willen houden. Wat twintigers en 
dertigers, onze toekomstige ouderlingen, van de kerk verwachten is niet te begrijpen zonder aandacht voor 
de neoliberale smog die we (vaak ongemerkt) dagelijks inademen. Ze zoeken in de kerk wat ze in de 
samenleving missen. Waar kunnen jongeren, waar kunnen we, ontsnappen aan de druk om te presteren, 
te concurreren, om succesvol te zijn, ons te onderscheiden, er goed uit te zien en thuis en op het werk 
gelukkig te zijn? In de kerk willen ze zich thuis voelen, willen ze het goed met elkaar hebben (versus 
concurrentie), zichzelf kunnen zijn (versus nep, selfies), rust vinden (versus permanent online-zijn) en hun 
geloof beleven (versus presteren, moeten). Wat twintigers en dertigers zoeken, dat spreekt mij als 65-
plusser ook aan. 

 
Mijn vierde suggestie: onderzoek de relatie gemeente, kerkenraad en predikant niet alleen vanuit een 
buitenperspectief, vanuit de positie van een geïnteresseerde buitenstaander (de zogeheten objectieve 
onderzoeker), maar zeker ook vanbinnen uit. Deze benadering wordt fenomenologisch genoemd: kan de 
ander aan mij verschijnen zonder oordeel (Anne Goossensen, Zijn is gezien worden). Als onderzoeker blijf 
ik niet op afstand, maar geef ik blijk van mijn betrokkenheid bij wie en wat ik onderzoek, zodat de 
onderzochten zich gehoord, gezien, begrepen voelen.  
 
Hoe kunnen theologen, hoe kunnen predikanten, zich verstaanbaar maken in een cultuur van de beleving? 

Dat is mijn vijfde en laatste suggestie: in ieder geval laten merken, laten zien, tonen dat en hoe het Woord 
van God hen aangaat; wat ze beweegt, verwondert, blij maakt, hoopvol en wat ze onzeker maakt, 
kwetsbaar, waarin ze op zoek zijn, twijfelen. Anders gezegd, op een professionele manier persoonlijk 
durven zijn (Annelies van Heijst ). 
 
Wat heeft me doen besluiten om in te gaan op de vraag van de voorzitter van de conferentie? De 
verandering van tijdperk gaat me aan73, de toekomst van de bijbel, theologie en kerk staat op het spel. We 
moeten opnieuw beginnen te denken, vanuit een nieuw paradigma. Twee voorbeelden. (1) Wat we zeggen 
in de taal van boven, wordt beneden niet meer herkend (Stoffers over reacties op de zeven brieven van 

Arjen Plaisier, scriba PKN). (2) Wat in het ene paradigma als gebrek aan kennis van de bijbel benoemd 
wordt, telt in het andere paradigma niet: geloof is geen kwestie van weten, maar van beleven en van 
doen. 
Voor de omslag in denken kunnen we aansluiten bij onderzoeken van het Praktijkcentrum (GKv) naar de 
veranderingen in kerk en samenleving en voor het pastoraat bij onderzoeken van de Stichting Presentie.  
 

 

 

 

                                                 
73 Ik ben groot geworden met de Vrijmaking, het Verbond en de ene ware kerk. Ik weet veel over geloof en 

kerk. Eind zeventiger jaren moest ik opnieuw beginnen. Ik zou God moeten ervaren, maar ik ervoer niets. 

De plaats waar God in mijn ervaring aanwezig zou moeten zijn, was leeg, onbezet: crisis. En nu ben ik weer 

opnieuw begonnen.) 
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Inleidend 

 

Naar aanleiding van de conferentie van het Amersfoorts Beraad op 13 april ben ik opnieuw in de inleidingen 

van de sprekers gedoken. Ik verliet de conferentie met een onbevredigd gevoel: we hebben naar de positie, 

de taak, de rol van de predikant gekeken vanuit verschillende gezichtspunten zonder een poging te doen om 

de verhalen bij elkaar te brengen. Voor een eerste verkenning van wat sommigen een probleem noemen zou 

dat voldoende zijn, maar mijn verwachtingen voor deze dag lag beduidend hoger. De aanwezigen hadden -

mijn inziens- ook de potentie om een meer samenhangend en duidend verhaal te construeren. 

Wat ik voornamelijk heb gemist is een poging om het ‘probleem’ te definiëren, in zoverre dat mogelijk is, 

om vandaaruit ook te kunnen plaatsen waar verschillende reacties vandaan komen en om gericht naar de 

toekomst te kunnen kijken. Een probleem willen oplossen dat niet of slecht gedefinieerd is leidt nimmer tot 

de meest verbeterende aanpak. 

Voordat ik de inhoud induik wil ik twee dingen expliciet benoemen: 
1. Het ambt van de predikant stond centraal op de bijeenkomst. De predikant staat in dit schrijven dan ook 

centraal om verschillende zaken te beschrijven en te benoemen; 

2. Dit schrijven is ontstaan vanuit een poging om structuur aan te brengen in mijn eigen gedachten over waar het 

predikantschap druk ervaart. Ik deel dit met een aantal collegae en op verzoek met de andere aanwezigen van 

de conferentie maar het is voornamelijk bedoeld als aanzet tot meer ordening wat hopelijk uiteindelijk leidt tot 

meer inzichten.  
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1.1.Actoren 
1. Actoren 

 

In het beschrijven van het probleem zie ik in de eerste plaats verschillende actoren én de relaties tussen deze 

actoren. De predikant staat in een werkelijkheid waarin hij/zij nadrukkelijk te maken heeft met de 

plaatselijke gemeente en de plaatselijke kerkenraad. De plaatselijke gemeente bestaat naast het geheel als 

gemeenschap ook nog eens uit allemaal verschillende individuen. De predikant staat in relatie tot het geheel, 

de gemeenschap, en evenzo in relatie tot de gemeenteleden als individuen.   

Naast deze actoren en verbanden in de directe werkkring van de predikant zijn er ook nog andere actoren 

waar de predikant werk gerelateerd mee in verband staat, te weten: de samenleving (plaatselijk en in het 

algemeen), andere plaatselijke gemeenten (al dan wel/niet in de classis) en andere kerkverbanden (al dan 

wel/niet plaatselijk). Voor sommige predikanten geldt ook dat hij/zij te maken heeft met de andere gemeente 

waar hij/zij voor werkt en/of een andere gemeente waar onderdelen van gemeenteopbouwwerk mee wordt 

gedeeld (bijv. catechese of jaarthema). 

Naast deze actoren en verbanden in de werkomgeving van de predikant wil ik ook de partner en evt. het 

predikantsgezin nog benoemen. 

De predikant verhoudt zich tot al deze actoren op een eigen manier. Elke predikant is uniek in de mix van 

ambt, professionaliteit en persoon. Hoe deze zich verhoudt tot de plaatselijke gemeente, tot de samenleving, 

tot andere kerken en/of kerkverbanden is in alle gevallen ook uniek. Daarnaast moet in ogenschouw worden 

genomen dat niet alleen de predikant uniek is en hoe deze zich tot de verschillende actoren verhoudt maar 

dat ook al deze actoren uniek zijn en zich op hun beurt ook weer op een eigen manier verhouden tot die 

predikant.  

Ik heb een ruwe poging gedaan om een weergave te schetsen van het systeem waar de predikant deel vanuit 

maakt, zie figuur 1. Met de gele lijnen wordt zichtbaar dat de predikant in verband staat met elk van de 

hierin weergegeven ‘actoren’. 

Ook wordt zichtbaar dat elk van deze actoren op hun beurt ook weer in verband staan met de andere actoren, 

wat vervolgens weer invloed heeft op de verhouding tot/met de predikant. Voor de plaatselijke gemeente en 

de kerkenraad heb ik deze zichtbaar gemaakt in respectievelijk blauw en roze. 

 
Figuur 1. Dynamisch systeem waar predikant onderdeel van uit maakt 
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1. Fenomenen 
2. Fenomenen 

 

De veranderingen die zich voltrekken ten aanzien van de predikant zijn dus veranderingen die ín de actoren -

waarvan de predikant één is- en tússen de actoren plaatsvinden. De ongelijktijdigheid, en daarmee gepaard 

gaande diverse denkkaders, neemt in zichzelf al een spanning met zich mee. Het zet het normatieve kader 

onder druk van hoe we naar de dingen (o.a. ambten, gemeenteopbouw, de plek van de kerk in de 

samenleving e.d.) behoren te kijken; als er al sprake is van een enigszins collectief normatief kader. De 

diversiteit die zo duidelijk waarneembaar is binnen de kerken geeft misschien juist wel aan dat er een 

normatief kader ontbreekt en/of dat er diverse normatieve kaders in de omloop zijn die gebruikt worden om 

de ander mee te meten (wat dan ook automatisch leidt tot spanningen). Dit fenomeen speelt al geruime tijd 

in de breedte van de gereformeerde kerken.  

De denkkaders van de verschillende actoren -die zowel tussen de verschillende actoren als wel binnen de 

groep van actoren uiteenloopt- worden beïnvloedt door verschillende fenomenen en ontwikkelingen die in 

de samenleving waar te nemen zijn (waar alle actoren ook volledig onderdeel vanuit maken). 

Uit de diverse bijdragen van de sprekers en eigen ervaringen heb ik verschillende fenomenen en 

ontwikkelingen gedestilleerd. Met de beschrijving hiervan wil ik een voorzet geven aan het omschrijven van 

de huidige enigszins gespannen situatie rondom het predikantschap (al pleit ik er voor om het gesprek zo 

snel mogelijk breder te trekken dan met deze focus op de predikant, gezien het aandeel van alle actoren in 

deze). 

 

2.1 Verandering in leiderschap 

2.1.1 Gezag en wantrouwen 

Leiderschap in onze samenleving gaat gepaard met 

wantrouwen (de tendens van de-

institutionalisering). Dit geldt misschien met name 

nog wel voor de politiek en de kerk. De rol van de 

predikant en de kerkenraad kan hierdoor onder 

druk staan, wat we in de praktijk ook zien 

gebeuren. Gemeenteopbouwtrajecten waarbij 

wantrouwen naar de kerkenraad en/of predikant 

centraal staat zijn onderdeel van de werkpraktijk 

van het PC.  

(Eind mei presenteerde het CBS een onderzoek 

t.a.v. het vertrouwen in o.a. de kerken. Zie het 

schema hiernaast.) 

 
2.1.2 Structuur (organisatorisch) 
De wijze van leidinggeven verandert ook (deze valt o.a. onder tendensen individualisering en 

informalisering zoals het SCP deze benoemd als zijnde de vijf I’s in het Sociaal en Cultureel Rapport 2004). 

Van hiërarchische structuren zijn we wars (gevoed door mondigheid van mensen, wantrouwen en de 

behoefte aan zelfontplooiing). Nieuwe commissies worden in het leven geroepen waar (een deel van) het 

kerkelijk beleid belegd wordt, zo worden er nieuwe structuren bedacht voor het leiderschap van de 

gemeente. Dit zet de rol van de predikant, evenals die van de kerkenraad, in een ander perspectief dan 

voorheen. De predikant met name werd vaak werd gezien als de leider van de kerk en vanuit dat denkkader 

ook meestal voorzitter van de kerkenraad. Dat deze verandering spanning met zich meebrengt verwoordt 

Stoppels in zijn bijdrage als de paradox tussen de predikant die bepaald niet meer op een voetstuk staat en 

dat veel kerken in allerlei opzichten nog wel echt domineeskerken zijn (p. 21). Zoals reeds benoemt is er 

geen eenduidige norm van hoe het hoort en heeft tegelijk wel elk van de actoren zijn/haar eigen (vaak 

onuitgesproken) verwachtingen en behoeften ten aanzien van leiderschap.  

Figuur 2. Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/meer-
vertrouwen-in-elkaar-en-instituties 

file:///C:/Users/Moniek/Downloads/In_het_zicht_van_de_toekomst-Compleet.pdf
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2.1.3 Verzakelijking 
De benadering van het kerkelijk wezen is in de achterliggende jaren aan het verzakelijken. Er wordt 

gepoogd bedrijfsmodellen op de organisatiekant van de kerk te leggen. In sommige gevallen een verbetering 

en in sommige gevallen een verslechtering van hoe het er aan toe gaat in de plaatselijke gemeente. Deze 

verzakelijking past niet iedereen, wat kan leiden tot weerstand.  

Het doet met name de vraag rijzen, in dit kader, in hoeverre de predikant gezien kan worden als werknemer. 

De behoefte hiertoe en de weerstand hiertegen varieert per predikant en per kerkenraad/gemeente. 

Ondernemerschap maakt hier ook deel vanuit. Sommige predikanten zien zich als ondernemer en zien deze 

functie (als van predikant) als een middel of onderdeel van een bredere functie in de samenleving. Ook dit 

kan wrijving veroorzaken in een gemeente: wat als de kerkenraad daar geen ruimte toe ziet? Of, wat als de 

predikant zich juist genoodzaakt voelt om nevenactiviteiten te ontwikkelen vanuit druk van de kerkenraad 

maar daar zelf geen behoefte aan heeft? 

 

2.1.4 Visie op ambt 
Een duidelijke visie op het ambt lijkt te ontbreken binnen de gereformeerde kerken. Er zijn wel 

verschillende formele en informele visies op het ambt maar ook hierin worden verschillende kaders 

gehanteerd, en ontbreekt er een eenduidig kader dat richting kan wijzen in de gesprekken over de plek, de 

rol en de functie van de ambtsdragers. Er gaan stemmen op dat de taak van de ambtsdrager achterhaald is, 

voorzichtig wordt daar soms ook op gezinspeeld daar waar het ambt van predikant betreft. 

 

2.2 Afnemend ledental 

2.2.1 Predikant als kop van jut 
Dat de toegenomen ontkerkelijking (valt o.a. onder de tendensen van de-institutionalisering en 

secularisering) invloed heeft op de functie van de predikant dat mag duidelijk zijn.  

Paas haalt in zijn inleiding aan dat de predikant het boetekleed moet dragen, onder andere voor de 

gemeenteleden die hun weg naar de kerk niet (meer) kunnen vinden. Dit is zeer herkenbaar in de 

werkpraktijk van het Praktijkcentrum. Het ligt aan de prediking, aan de catechisatie, aan de (niet-)pastorale 

bezoeken e.d. (overigens hoor ik de aantijgingen ook de andere kant op, van bijv. de predikant naar de 

ouders). Dit gegeven zet de rol van de predikant onder druk. 

2.2.2 Teruglopende financiën 
Wat hier ook direct mee te maken heeft is dat door de ontkerkelijking er ook afnemend gelden beschikbaar 

zijn (wat ook weer in verband staat met o.a. het veranderende geefgedrag van gemeenteleden). Zoals één 

van de sprekers terecht aan gaf is het meest voor de hand liggend om te bezuinigen op personeelskosten, als 

zijnde de grootste post op de meeste kerkbegrotingen. Dit vraagt wat van de predikant: ziet hij/zij dat zitten? 

Is een lager inkomen haalbaar in de gezinscontext van de predikant? Wordt het werk dan ook verminderd of 

blijft men het zelfde verwachten van de predikant? Aandacht voor zorgvuldige en volledige communicatie 

hieromtrent is zeer belangrijk.  

2.2.3 Gemeente en/of stadspredikant 
Een ontwikkeling die hier gedeeltelijk mee te maken heeft is de verschuiving van interne naar externe 

werkzaamheden. Sommige predikanten hebben een groot missionair verlangen en kunnen zich gevangen 

voelen in hun gemeente. De aandacht ín de gemeente zouden ze liever willen verschuiven naar daarbuiten. 

De meeste gemeenten zijn hier niet radicaal voor in, ze willen de eigen pastor, herder, leraar. Tegelijk kan 

het ook andersom: een gemeente met een meer missionair verlangen die zich klem gezet voelt met een 

gemeentepredikant die weinig anders kent dan de tale des Kanaäns. 

2.2.4 Ontgroening en vergrijzing 

Door de ontkerkelijking van voormalige gemeenteleden is er ook de beweging van het minder beschikbaar 

hebben van predikanten. Het aantal eerstejaarsstudenten aan de TU ligt vaak laag. 

Dit betekent dat er een groter beroep gedaan wordt op de predikanten die er wel zijn. Dit legt ook druk op 

zowel de gemeente, de kerkenraad als wel de predikanten zelf. De ontgroening van de predikanten betekent 

in dit geval ook een vergrijzing van de predikanten. Waarbij voor sommigen van hen de kritische vraag naar 

voren komt of dat zij flexibel genoeg zijn om met gemeenten mee te kunnen veranderen of dat zij opgeleid 

zijn tot met name een éénsoortige vorm van predikant zijn. 
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De ontgroening en vergrijzing is een tendens in de samenleving en is, naar ik vermoed, in de kerk meer 

prominent aanwezig dan daarbuiten. Dit is een aanname mijnerzijds want ik heb hiervan geen cijfers. Dit 

heeft -naast diverse motieven bijv. t.a.v. waarom de meeste jonge gemeenteleden geen ambtsdrager willen 

worden- effect op de samenstelling van de kerkenraad en daarmee direct op het kader waar de predikant het 

ambtswerk samen mee mag uitvoeren. 

 

2.3 Verandering in taakopvatting 

2.3.1 Informatisering 
Ook al komt dit punt in verschillende alinea’s al naar voren, ik wil deze hier toch ook een eigen kop geven. 

Met nog een aantal aanvullende punten dan elders al beschreven. 

Door de opgekomen informatisering (één van de eerder genoemde vijf I’s van het SCP) in de samenleving is 

alle kennis voorhanden. De preek wordt tegengesproken door oplettende gemeenteleden en/of aangevuld. 

Daarnaast is het toegenomen aanbod van preken en andersoortig onderwijs flink toegenomen waardoor men 

voor het wijzer worden niet meer perse de kerkdienst hoeft te bezoeken. Bekeken vanuit het perspectief van 

de gelovige die veel kennis via o.a. youtube binnenhaalt doet dit de vraag rijzen welke meerwaarde de 

predikant, die m.n. inzet op de prediking, heeft voor deze gelovige? 

2.3.2 Versmalling 
Tegelijk kom ik ook in kerken waar men van de predikant alleen nog interessante prediking verwacht en 

aandacht bij bijzonder pastoraat. Het verdere werk in de gemeente is onderverdeeld bij commissies en 

pastorale werkers. Het laat zich door mij gissen of dit ontstaan is omdat de predikant lacunes in 

competenties vertoond of dat dit ontstaan is vanuit een visie op leiderschap en/of het ambt van predikant. 

Ook kom ik predikanten tegen die hun uitgesproken voorkeur hebben voor specifieke taken en de rest 

verantwoordelijkheid vinden van de kerkenraad/gemeente. Het werkt diverse kanten op. 

2.4 Theologische motieven 

2.4.1 Interpretatie van de schrift voor de kerk van nu 
Naast de toegenomen aandacht voor de context waar de gemeente en/of de predikant zich in bevindt -en de 

daarmee gepaard gaande diversiteit tussen plaatselijke kerken- lijkt de diversiteit in schriftuitleg binnen de 

gereformeerde kerken ook toe te nemen. De GS van de GKv doet uitspraken over o.a. vrouwen in het ambt 

wat zeer wisselend ontvangen wordt in de gereformeerde kerken. Het zet beweging (brengt commotie) in 

alle verbanden tussen de verschillende actoren en in de groepen van actoren. Dit brengt plaatselijk ook het 

nodige teweeg: predikanten die zich afvragen of zij nog wel binnen dit kerkverband predikant kunnen 

blijven, gemeenten die zich vervreemd voelen van de standpunten van de predikant. 

2.4.2 Visie op ambt 
Een alinea met ditzelfde kopje heb ik geschreven onder ‘Verandering in leiderschap’. Vanuit theologisch 

perspectief valt er nog meer over te zeggen. Ik meen dat het Stoppels is die schrijft over het ambt als de 

roepende stem van God. Het vertrouwen in leiders binnen instituten is rap verdwenen in de afgelopen 

decennia. Dat zien we ook terug in de kerken. Toch belijden we dat God het ambt heeft ingesteld. In het 

GKv-bevestigingsformulier voor de predikant staat: “Denk eraan dat God zelf u door hem aanspreekt.” In 

hoeverre wordt de predikant als man/vrouw Gods beschouwd door de gemeente en in hoeverre als predikant 

die preken schrijft voor zijn/haar werk? Die vraag ligt ook voor aan de predikant zelf: in hoeverre 

beschouwd iemand zich zelf als de roepende stem van God en kan/wil hij/zij daar gestalte aan geven? 

2.4.3 Opschudding verhouding tussen ambt, professionaliteit & persoon 
Zoals ik in de paragraaf over actoren aangaf is elke predikant uniek in de mix van ambt, professionaliteit en 

persoon. Dit is altijd zo geweest lijkt mij maar is in de afgelopen jaren meer significant geworden. Eén van 

de sprekers geeft aan dat het persoon van de predikant meer naar voren is gekomen, een andere spreker 

benadrukt juist ook meer de professionaliteit (zowel van het systeem waar de predikant in werkzaam is als 

de predikant zelf). Doordat er kritischer naar de predikant gekeken wordt, onder invloed van diverse dingen 

die hier boven beschreven zijn, zal deze zich ook meer moeten profileren. Tegelijk vraagt dit ook van de 

gemeenten dat zij meer helder krijgen wat voor een predikant zij zoeken en dat de leiders daarin moedige 

keuzes mogen maken. Al meerdere malen hebben we in de werkpraktijk van het Praktijkcentrum de ellende 

mogen opruimen na een gemeentevergadering waar het escaleerde op het beroepingswerk. Vaak door een zó 
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breed opgezet profiel waar ongeveer elke predikant in zou passen en in de mindset van de gemeenteleden er 

voor een ieder ruimte was voor zijn/haar ideale predikant. Op het moment dat het concreet werd en er een 

predikant wordt voorgesteld wordt pijnlijk duidelijk hoe de betekenisverlening aan dit profiel uiteenloopt 

onder de leden. 

 

3.  Mee te nemen in het nadenken over een veranderrichting 

 

In eerste instantie stond hier als kop ‘Mee te nemen in het nadenken over een oplossingsrichting’ deze heb ik 

aangepast naar wat er nu staat. Enerzijds omdat een oplossing aan zou geven dat er een probleem is dat 

opgelost moet worden. Ik zie het meer als een verandering van tijden en dat we ons op nieuwe manier 

mogen gaan verhouden tot dingen. Beweging brengt altijd verandering, en de manier waarop je er mee om 

gaat definieert of iets een probleem is of niet. Anderzijds ook omdat het van dusdanig complexe aard is dat 

het van weinig wijsheid zou getuigen iets aan te wijzen als dé manier van aanpakken. 

Tijdens het schrijven zijn er drie dingen die me bij blijven en die we denk ik mee kunnen nemen in hoe we 

hier in de plaatselijke gemeenten mee aan de slag kunnen: 

 

3.1  Communicatie  
 
In § 2.2.2 heb ik het woord communicatie laten vallen. Communicatie is mijn inziens een groot 

aandachtspunt! In elke situatie van bezinning op het predikantschap en kerkelijke gemeenschap  zijn de 

actoren emotioneel betrokken. Dit maakt het vaak lastig om goed met elkaar te blijven communiceren. 

Belangen lopen door elkaar, er worden dingen niet gezegd onder het mom van elkaar te sparen of uit angst 

dat de ander het niet begrijpt en voor dat je het weet groeit het wantrouwen. Een neutrale derde, iemand die 

alle belangen boven tafel kan krijgen en het vertrouwen creëert om dit bespreekbaar te maken, is mijn 

inziens vaak een vereiste in dergelijke communicatie. Tegelijk ontslaat dat de plaatselijke gemeenten én de 

predikanten zelf er niet van om te investeren in een gezonde communicatie. Als verschillende professionele 

organisaties moeten we inzetten en investeren in gezonde communicatieculturen in de plaatselijke 

gemeenten om breed dit gesprek op gang te krijgen en te houden.  

Wellicht dat predikanten gebaat zijn met ‘spokesman’, die in het meer publieke debat hen een stem geven. 

Een predikant zijn/haar spreken daar waar het de eigen functie betreft wordt al snel gewantrouwd. Iets met 

‘preken voor eigen parochie’. (Overigens is dit wantrouwen soms ook zeer terecht). 

 

3.2 Reflecteren 

Wat hier direct mee in verband staat is dat mijn inziens een gedegen manier van reflecteren op het eigen 

handelen ontbreekt. De methodiek ontbreekt en in een hoeveelheid van situaties ook de vaardigheden. Door 

het degelijk kunnen reflecteren op het eigen handelen en het handelen van de ander kunnen lompe en botte 

situaties, waarbij mensen zich genoodzaakt voelen om de ellende er maar uit te gooien, wellicht gedeeltelijk 

voorkomen worden.  

 

3.3 Systemisch perspectief 

Ik breek er een lans voor dat we niet langer één iemand of één situatie aanwijzen als zondebok oid, maar we 

naar het systeem in haar totaliteit kunnen kijken. We zijn kritische mensen die snel een mening hebben over 

van alles en nog wat waarbij we zeer snel een zeer beperkt beeld hebben van een ontstane situatie en dit 

overladen met onze mening wat vervolgens ons handelen bepaald. 

Door ontstane situaties in een groter perspectief te kunnen plaatsen wordt het makkelijker om te reflecteren 

en nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen. 

 

 

Moniek Mol 
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Reactie op het congres    
 
dr. Job Smit  
 

 
I. Inleiding 

Mijn analyse van de crisis van het predikantschap in onze kerken is in het kort: cultuur en structuur van het 

predikantschap kloppen niet meer op elkaar. De cultuur bestaat uit overtuigingen, beelden, visies, en 

aittitudes met betrekking tot het predikantschap. De structuur gaat over positie, status, taken, 

bevoegdheden etc. Een structuur kan slechts goed functioneren als ze geworteld is een cultuur. De 

uitdaging is cultuur en structuur te synchroniseren. Dat vraagt om interventies op zowel het culturele vlak, 

als het structurele vlak. De discrepantie tussen structuur, cultuur en praktijk is historisch ontstaan en kan 

dis ook alleen historisch worden opgelost. Met andere woorden: we kunnen geen oplossingen bedenken. 

Ze moeten groeien. Interventies op het gebied van structuur en cultuur kunnen slechts een bepaalde 

richting bevorderen.  

 
II. Interventies 

Er zijn interventies nodig op drie nievaus. Het niveau van ondersteuning, het niveau van kerkordelijke 
maatregelen en aanpassingen (structuur) en op op het niveau van visie en bezinning (cultuur) 
 

a) Het niveau van ondersteuning.  

• Ondersteuning bij conflicten: advies, mediation 

• Ondersteuning bij ambtsuitoefening: intervisie, supervisie,  bijscholing, nascholing.  

• Ondersteuning bij het aangaan van de relatie predikant-gemeente 

 
Op dit niveau is al veel gerealiseerd. Alleen het derde punt kan beter aangepakt worden. Zowel 
predikant als gemeente moeten beter weten wat ze aan elkaar hebben en in welke relatie ze tot 
elkaar staan.  
 

Het is kerkordelijk vastgelegd dat de verbintenis van predikant en gemeente getoetst moet 
worden (approbatie) door de regio. Het verdient aanbeveling vast te leggen dat in dit 
gesprek ook de inhoudelijke kanten van de verbintenis besproken worden: weten de partijen 
in welke relatie ze tot elkaar staan en wat van ze wordt verwacht? Verwachtingen kunnen 
worden uitgesproken. Mogelijk dat een dergelijk gesprek gevoerd kan worden in 
aanwezigheid van iemand uit het steunpunt.  
 

b) Het kerkordelijk niveau 

Met ondersteuning alleen komen we er niet. De veranderde maatschappelijke cultuur (o.a. door 

Paas aangeduid) genereert de volgende issues:  

- De hoeveelheid en de kwaliteit van de werkzaamheden ( Er worden hogere eisen gesteld. Niet 

meer op alle vlakken kan de predikant de benodigde deskundigheid leveren). 

- De behoefte aan part-time  verbintenissen 

- De behoefte aan getermineerde verbintenissen 

- De behoefte aan mobiliteit bij predikanten  

 

Op basis van de huidige kerkorde is er al het nodige mogelijk. Omdat de kerkorde echter ook 

een normstellende functie heeft, verdient het aanbeveling enige kerkordelijke artikelen aan te 
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passen. Wat we nodig lijken te hebben is gereguleerde flexibiliteit in verbintenissen, die recht 

doet aan de uiteenlopende arbeidsrelaties van de predikant en zijn/haar partner.  

  

1. In art. 11 AKS, waarin de taken van de predikant worden opgesomd, zou moeten worden 

volstaan met een algemene (essentiële) karakteristiek Vervolgens kunnen verschillende opties 

worden genoemd of kan er verwezen worden naar de afspraken die gemeente en kandidaat-

predikant zelf maken.  

2. Gemeente en kandidaat-predikant zouden kerkordelijk verplicht moeten worden hierin duidelijke 

(voorlopige) keuzes te maken. In het goedkeuringsgesprek (zie boven) kan dit getoetst worden.  

3. Er zou een optie toegevoegd moeten worden waardoor het kerkordelijk legitiem wordt om als 

predikant en gemeente een tijdelijke verbintenis aan te gaan. Het gebeurt soms nu al, maar 

heeft geen kerkordelijke basis..  

4. Er zouden verschillende modelovereenkomsten kunnen worden ontwikkeld:  een volgens een 

traditioneel model en een volgens welke een predikant als werknemer kan functioneren.  

 
III. Visie 

Al deze interventies veronderstellen een visie op het leidinggeven in de kerk. Als gemeente en predikant 

een verbintenis aangaan moet dit een gedeelde visie zijn. De volgende vragen verdienen een antwoord; 

- Hoe zijn de veranderingen in de cultuur theologisch te duiden? 

- Wat betekent het ‘ambtsdrager’ te zijn 

- Wat is de essentie van het predikantschap? 

 

1. Legitimatie van culturele veranderingen  

 
De problematiek rond predikanten heeft alles te maken met een veranderde en veranderende cultuur. 
Deze culturele veranderingen (met name sinds de jaren 60) zijn veelvuldig beschreven. Paas vat ze 

samen als toegenomen complexiteit, mondigheid en subjectivering. Deze drie geven aan waar je de 
problemen bij predikanten moet lokaliseren.  
- De complexiteit staat haaks op het eenzijdige predikantsprofiel dat ten grondslag ligt aan het 

opleidingscurriculum.  

- De toegenomen mondigheid staat haaks op het gezags- en autoriteitsdenken in de klassiek 

gereformeerde traditie.  

- De subjectivering staat haaks op een sterke objectivistische en normatieve tendens van de 

klassiek gereformeerde traditie.  

Wie in wil spelen op deze veranderingen – en dat zal wel moeten omdat zowel gemeenten als 

predikanten in deze veranderingen begrepen zijn – heeft een theologische legitimatie voor deze 
verschuivingen nodig. Hoe legitiem is het vanuit onze theologie om in te gaan op behoeften en 
verlangens van mensen? Hoe legitiem is het om de mondigheid van mensen te erkennen en ruimte te 
geven? Vooralsnog overheersen in de confessioneel-gereformeerde theologie op deze punten de ‘min-
tekens’ 

 
2. Ambtsdrager zijn. 
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Hetlaas bestaat er een Babylonische spraakverwarring rond het begrip ‘ambt’. Kerk en predikant 

zullen hierover tot overeenstemming moeten komen. Verschil van opvatting kan hier moeilijk 

verdragen worden. Het vormt namelijk de basis voor de verbintenis en die moet door beide 

partners gedeeld worden. Hierbij een poging tot verheldering van het ambtsdrager zijn.  

 

- Het begrip ‘ambt’ wordt gebruikt om de eigen aard van het kerkelijk leiderschap aan te duiden. 

Een predikant is geen CEO, geen ingehuurde professional, geen ‘interimmer’ maar een kerkelijk 

ambtsdrager. ‘Ambt’ is de omschrijving van de status van hen die verantwoordelijkheid dragen 

voor de leiding van de kerk als geheel.  

- Het ambtsbegrip is niet bijbels, maar stamt uit de wereld van politiek en samenleving. Een 

ambtsdrager is iemand die namens en ten behoeve van de totaliteit van de gemeenschap 

handelt.  

- Een ambt veronderstelt een mandaat. De gemeenschap zegt: wij willen dat jij namens ons en 

ten behoeve van ons allen handelt (vgl. minister, burgemeester, notaris etc.).  

- De kerk heeft dit seculiere begrip overgenomen om de status van háár verantwoordelijke leiders 

te omschrijven. Dat het ambtsbegrip in de kerk wordt gebruikt betekent dat het onderliggende 

mandaat geestelijk wordt beleefd. Een kerkelijk ambtsdrager is niet maar iemand die door de 

gemeenschap wordt geroepen om namens en ten behoeve van allen te handelen, maar iemand 

van wie wordt geloofd dat de Heer van de kerk door hem/haar heen de gemeente wil leiden. 

Het leiderschap van een ambtsdrager dient daarom transparant te zijn tot op de Heer van de 

kerk, dat is Christus. Het is daarmee een ‘mediaal leiderschap’. Mediaal leiderschap is een 

leiderschap waarin de leiders wel zelf actief zijn, maar tegelijk zich ‘medium’ weten van een 

transcendente geestelijke realiteit (theologisch: ‘Christus door Zijn Geest).  

- Het leiderschap in de kerk is een mediaal – dat is een spiritueel - leiderschap. Daarbij wordt 

voorondersteld dat de gemeente dit gelooft  en dat de ambtsdrager dit beseft. Dit stelt eisen 

aan de wijze waarop de leiders leiding geven. Van de leiders wordt verwacht dat ze in hun 

leiding geven Christus als voorbeeld nemen en doorgang verlenen aan de werking van Zijn 

Geest. Onder hun leiding geven ligt dus een spiritueel contact met God.  

- Christus leidt zijn gemeente – die het lichaam van Christus is – zo dat ze aan haar wezen en 

roeping gaat beantwoorden. Dat is dus ook de taak van de ambtsdrager leider in de kerk. Het 

gaat erom dat Christus werkelijk ‘gestalte’ in haar krijgt. Het gaat er om dat de kerk een 

spirituele gemeenschap vormt en symbool is van het koninkrijk van God.  

- Het spirituele leiderschap is essentieel voor de kerk, omdat de kerk geen mensenwerk is maar 

werk van Christus, van God. Wie van ambtsdragers functionarissen maakt miskent de aard van 

de kerk en maakt van haar een mensenzaak.  

- De vraag naar de eigen aard van het leiding geven in de kerk is belangrijker dan de vraag 

hoeveel ambten er moeten of kunnen zijn in de kerk. Dat laatste is historisch bepaald en 

veranderbaar.  
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De vraag moet worden gesteld en beantwoord: in hoeverre wordt dit eigen karakter van kerk en 

ambt geloofd en beseft? De vraag is belangrijk omdat onduidelijkheid op dit vlak ( wie zijn de 

partners voor elkaar) leidt tot competentie- en bevoegdheidsconflicten. Maar nog belangrijker is het 

besef dat een juiste visie op het leiding geven in de kerk samenhangt met de vraag hoe je de kerk 

ziet!. Als zij werkelijk ‘lichaam van Christus’ is, als Christus werkelijk haar hoofd is, dan is een 

mediaal leiderschap cruciaal. Wie van de leider een functionaris maakt of een projectleider, of een 

veranderingsmanager, maakt van de kerk een mensenzaak. Wie voor de verbintenis tussen kerk en 

predikant een juridische werknemersconstructie kiest, zal waarborgen moeten verschaffen voor het 

behoud van het spirituele karakter. Daarnaast blijft het te allen tijde mogelijk om allerlei theologen 

als ‘professionals’ in te huren voor bepaalde taken. Maar dat moet je dan m.i. geen ‘ambt’ noemen.  

 

De tegenzin binnen de Nederlands Gereformeerde kerken om over de aard van het leiderschap na 

te denken, heeft geleid tot klakkeloze (van de kant van de gemeenten) en argeloze (van de kant 

van de aanstaande predikanten) verbintenissen met alle problemen van dien.  

 

3. Wat is het predikantschap?  

De derde vraag die beantwoord moet worden is: ‘wat is de essentie van het ambt van predikant?. 

Volgens de kerkorde is hij/zij ‘Dienaar van het Woord’. De kerkordelijke term is dus niet 

‘voorganger’, ‘liturg’ of ‘spreker’, maar ‘Dienaar van het Woord’. Dat is een ambt dat door de 

Reformatie is ontwikkeld. Lange tijd is ‘Woord’ gelijkgesteld aan ‘Schrift’ en ‘preek’. Zo werd de 

predikant een geleerde wiens taak vooral bestond uit het voorbereiden en houden van preken. Deze 

preken hadden vanouds een pedagogisch doel. De gemeente moest worden onderwezen in ‘de leer 

der zaligheid’. Dit was een specifiek thema van de Reformatie. De zwarte toga met bef herinnert 

aan deze Schriftgeleerde visie op het predikantschap. De Reformatie greep hier terug op het 

jodendom waar de ‘rabbi’ of ‘rebbe’ vooral wetsgeleerde die helpt bij de toepassing van de wet in 

het dagelijks leven. In de Islam kent men een overeenkomstige structuur: de imam is vooral bezig 

met het interpreteren van de wetsteksten. De opleiding was op deze functie toegesneden: kennis 

van de bijbel, de traditie, de kerkgeschiedenis en de geloofsleer. De praktisch theoloog Heitink 

heeft in het licht gesteld hoe de functie van predikant zich daarna ontwikkelde tot die van pastor, 

vertrouwenspersoon, liturg, In een later stadium kwamen daar de bestuurlijke taken bij. In de 

laatste decennia zijn deze aanvullende taken sterk verzelfstandigd en vragen ze een veelvoudige 

deskundigheid die niet meer bij één persoon aanwezig kan zijn. Dat is mede een oorzaak van veel 

problemen.  

Het rapport ‘tussen gisteren en morgen’ zoekt een uitweg door te pleiten voor een terugkeer naar 

de kern. Maar wat is dan die kern? Die kern is ‘het Woord’. Een predikant werkt ‘in het Woord’. En 

daarbij moeten we  ‘Woord’ niet gelijkstellen met ‘Bijbel’, maar opvatten als ‘het profetische Woord’, 

als een spiritueel fenomeen dus. Zo komen we het in de Schrift tegen. Het Woord van God ‘komt’ 

tot de profeten. We geloven dat dit niet buiten de Schrift en de traditie omgaat en dat intensieve 

studie daarvan en omgang daarmee helpt om het ‘Woord’ te horen, te verstaan en door te geven. 

Maar het blijft een spiritueel fenomeen. 

Welnu: de predikant die werkt ‘in het Woord’ houdt zich bezig met de Schrift en de christelijke 

traditie om van daaruit ‘het Woord’ te horen, te verstaan en daar woorden aan te geven in de 

onderlinge communicatie met mensen (spiritualiteit, kennis, hermeneutisch en communicatieve 

vaardigheden zijn hierbij dus geïntegreerd). Wie deze kern vasthoudt krijgt ruimte om dat op allerlei 

wijze vorm te geven. De predikant is erop uit om in alle verbanden, taken en rollen waar hij werkt 

ruimte te maken voor het ‘komen van het Woord’. Dit Woord breekt vanzelfsprekendheden open, 

laat dingen zien die je gauw vergeet, toont perspectief, geeft bemoediging, geeft richting, 

waarschuwt, corrigeert, voedt op etc. (vgl. 2 Tim. 3;16) Zo wordt ‘de mens Gods tot alle goed werk 

volkomen toegerust’. De predikant doet dit niet zelf, maar staat bewust in dit proces van het 

‘komen van het Woord’ (Firet) dat tegelijk het komen van de Geest is. Op deze wijze belichaamt hij 
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het mediaal leiderschap. De vraag wélke taken hij precies verricht is secundair, als hij/zij de taken 

maar vervult volgens deze kern. Vanuit de essentie van zijn werk ligt het voor de hand om zijn 

voornaamste taak te zoeken in de liturgie en het pastoraat. In de liturgie krijgt het ‘komen van het 

Woord’ vorm voor het geheel van de gemeente. In het pastoraat krijgt het vorm op individueel 

niveau. Liturgie en pastoraat zijn intrinsiek verbonden. Het is verontrustend als liturgie en pastoraat 

ontkoppeld worden of als pastoraat als tweederangs bezigheid wordt gezien die ‘net zo goed’ aan 

anderen overgedragen kan worden. Pastoraat is zeker een opdracht van de hele gemeente, maar 

degene die ‘in het Woord werkt’ heeft hier een eigen verantwoordelijkheid (en vaak ook 

competentie). Wie geen pastoraat bedrijft kan ook niet goed preken. De koppeling tussen liturgie 

en pastoraat heeft heel oude papieren. Je vindt het al bij Jezus en Paulus. Verder bij Augustinus, 

Luther en Bonhoeffer. Het maakt het eigene van het predikantschap uit.  

 

IV. Naar de praktijk 

Deze spirituele visie op het ambt, predikantschap en ‘Woord’ biedt een bodem waarop je als 

predikant en gemeente kunt staan om goede afspraken te maken.  

Liturgie en pastoraat zijn kernactiviteiten die elk op hun eigen wijze dienstbaar zijn aan het komen 

van God in zijn Woord.  

Wie de predikant op deze manier ziet als ‘geestelijke’ doet recht aan het verlangen van mensen om 

dichter bij God te komen. Mensen verwachten dat de predikant hen daarbij helpt en ondersteunt. 

Het zijn taak om mensen te helpen geloven (terloopse maar rake formulering van Stefan Paas in 

zijn bijdrage). Zijn/haar taak in de grenssituaties van het leven is onmisbaar, omdat juist daar de 

vraag naar God en Zijn Rijk virulent wordt. Maar om deze kerntaken heen kan gekozen worden uit 

allerlei aanvullende werkzaamheden waarin de predikant mediaal leiderschap in het Woord kan 

waarmaken: onderwijs, bestuur, coaching, etc. Maar dat moet afgesproken worden in de 

verbintenis  

 

V. Opleiding 

De opleiding tot predikant dient tegen het licht gehouden te worden. Kennis van de bijbel (in de 

grondtalen) en de tradities van de kerk blijven broodnodig, want dat is de voedingsbodem voor het 

‘horen van het Woord’. De afwaardering van theologische kennis en theologische vaardigheden ten 

gunste van competenties en praktische vaardigheden is een gevaarlijke ontwikkeling. Juist in tijden 

waarin er veel verandert en ook de kerk haar weg zoekt, is een vermogen nodig om vanuit onze 

geestelijke bronnen inspiratie en richting te vinden. Maar daarnaast is het van groot belang dat 

aanstaande predikanten de worsteling om te geloven leren onderkennen bij zichzelf en bij anderen. 

Het is van belang dat zij kennis hebben van ‘hoe geloof werkt’ in de menselijke psyche, in de sociale 

gemeenschap en in de publieke ruimte. Er is dus naast kennis van de theologische traditie een 

flinke dosis antropologie en sociale wetenschappen nodig. Als kader dient de ‘praktische theologie’ 

die een flinke opwaardering dient te krijgen. Daarbij moet praktische theologie niet verstaan wordt 

als een verzameling van vaardigheidstrainingen, maar als een theologische manier van kijken naar 

de geloofspraktijk en naar praktische manier van kijken naar de theologische traditie.   

In praktische training en begeleiding moet de vaardigheid ontwikkeld worden om al deze kennis te 

integreren om te werken ‘in het Woord’ om mensen te helpen geloven. Een Klinisch Pastorale 

Vorming (KPV) of vergelijkbare intensieve trainingssessie zou standaard deel uit moeten maken van 

het curriculum.  

Het ontwikkelen van zelfreflectie is absoluut noodzakelijk wil je vandaag de dag goed kunnen 

communiceren. Naarmate de vaste kaders wegvallen en het geloof een zoekend karakter krijgt en 

voortdurende afstemming op de ander nodig is, is dit steeds meer nodig.  
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VI. Tot Slot 

In mijn visie geef ik de mensgerichtheid van het predikantswerk prioriteit boven de taakgerichtheid, 

omdat het Christus om mensen gaat. Te vaak mis ik deze instelling. Ik heb het idee dat veel 

predikanten de gemeente vooral willen veranderen, moderniseren of doen groeien. Predikanten 

hebben hun idealen. Zij lijken impliciet een project voor ogen te hebben, waarbij ‘missionair 

gemeente-zijn‘ wordt gezien als een apart project. Terwijl volgens mij de essentie is mensen 

individueel en gezamenlijk geholpen wordt te geloven door dag en tijd. Ik geloof dat mensen dit 

ook van een predikant verlangen. We ademen allemaal de lucht in van onze eigen tijd. Ik weet niet 

in hoeverre het mogelijk is de trend van consumentisme, het flirten met allerlei seculiere 

leiderschapstheorieën en de afrekencultuur te keren. Maar ik weet wel dat het de moeite loont om 

bij de vormgeving van het kerkelijk leven te rade te gaan bij de eigen spirituele bronnen en je niet 

te laten meenemen door de heersende fundamentalistische, evangelicale, charismatische, 

traditionalistische, dan wel neo-liberale mode.  
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