na die door zijn gehoorzaamheid tot de dood toe de heilzame weg naar de vrijheid der kinderen Gods heeft opengesteld. 26)
Hier is de ambtsdrager heel duidelijk tussen Christus en de gemeente gaan staan. Maar nogmaals, het Nieuwe
Testament laat geen ruimte voor een menselijke bemiddelaar. Door zijn Geest heeft Christus een directe relatie met zijn gemeente. Het is heel de gemeente die van Christus de opdracht heeft ontvangen om het Koninkrijk van God in de wereld bekend te maken en alles te doen wat daaraan dienstbaar is. Je kunt dan ook met
recht stellen dat de gemeente zowel subject als object van het ambt is. Eigenlijk is er niets dat wel van het
ambt en niet van de gemeente gezegd kan worden.
Het is o.a. de verdienste van het laatste boek27) van T. Brienen, dat hij dit heel duidelijk heeft verwoord. Brienen wil in dit werk een correctie aanbrengen op Kuypers indeling van de theologische vakken, zoals hij die
heeft uitgewerkt in zijn standaardwerk de Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Deze vakken worden
door Kuyper onderverdeeld in vier hoofdgroepen: de bibliologische, ecclesiologische, dogmatologische en
diaconologische groep. Kuyper benadrukt dat in deze verdeling van vakken het principium divisionis wordt
afgeleid uit het object van de theologie. Object van onderzoek zijn dus achtereenvolgens de Bijbel, de Kerk,
het Dogma en het Ambt, die alle vier supranatureel van karakter zijn. Het supranaturele karakter van het ambt
hangt volgens Kuyper samen met het feit dat Christus de ambten heeft ingesteld. Dat suggereert in elk geval
een gelijkwaardigheid van de vier groepen van de theologie.
Brienen stelt echter vast dat er in de praktijk meer sprake is van subordinatie dan van coördinatie. In zekere
zin zou de ambtsleer z’n plek moeten hebben in de ecclesiologische groep van vakken, met name in het kerkrecht. Maar in de opvatting van Kuyper gaat het in de diaconologische of ambtelijke vakken om het inzicht in
de techniek en in de beste methode van ambtsbediening als praktische categorie ten dienste van de opbouw
van de kerk. Maar daardoor wordt de gelijkwaardigheid van de vierde groep aan de andere drie onder spanning gezet. In de andere drie groepen is de Schrift zelf in haar werkingen object van studie en onderzoek.
Want de Schrift wil worden uitgelegd (bibliologische groep c.q. exegetische vakken) en beleden (dogmatologische groep) en ze werkt in de geschiedenis kerkinstituerend en kerkbewarend (ecclesiologische en historische vakken). Maar bij de diaconologische groep is niet de Schrift zelf in een bepaalde werking het object
van onderzoek, maar het ambt of de ambten of de beste methode van ambtsbediening. Wel wordt in de
Schrift gezocht naar de normen en regels hiervoor. Maar daarbij speelt de Schrift anders dan in de eerste drie
groepen toch slechts zijdelings een rol. En daardoor is er in wezen sprake van een subordinatie van de diaconologische groep aan de andere.
Brienen doet nu een poging om deze ongelijkwaardigheid recht te trekken door ook in de vierde groep van
theologische vakken de Schrift als principe te kiezen. Als object van de diaconiologie 28) ziet Brienen niet
de bestudering van de handelingssystemen van het komen van God tot de mensen en de wereld, maar (…) dit komen van de Here God zelf door zijn Woord tot mens, kerk, Israël en wereld 29 .
En hij komt dan tot de definitie:
De diaconiologie is (…) de theologische wetenschap, die zich bezighoudt met (…) de bediening van het Woord van God, het daarin beschreven evangelie van behoud. (…). Hét object
van bestudering en onderzoek is en blijft het Woord, maar dan hier gezien in zijn bediening
naar de modi die dat Woord zelf aangeeft.30)
Als één van de voordelen van deze aanpak ziet Brienen dat de studie van dit deel van de theologie niet verward raakt bijvoorbeeld in het kiezen van een prioriteit tussen algemeen en bijzonder ambt! De kernzaak is
hoe en langs welke wegen, op welke manieren, in welke vormen en met welk effect God in zijn bijzondere
26)

K. Runia, De dienstknechtsgestalte van het ambt, in: T. Baarda e.a., De knechtsgestalte van Christus. Studies aangeboden aan Prof. Dr. H.N. Ridderbos, Kampen, 1978, blz. 202.
27)
T. Brienen, Handboek voor de diaconiologie. Inleiding in de theologie van de ‘bediening van het Woord’ in al zijn
dimensies, Heerenveen, 1999.
28)
Waar Kuyper spreekt over diaconologie en diaconologisch heeft Brienen het voortdurend over diaconiologie en diaconiologisch.
29)
Brienen, a.w., blz. 72.
30)
a.w., blz. 72.
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openbaring tot ons komt en door ons werkt.
Het gaat om de beweging en de werking van het Woord door de krachten van de Geest, die tot
praxis leidt en zelf om praxis vraagt, zelf praxis tot gevolg heeft. Hierbij worden mensen en
gemeenten volledig ingeschakeld in een pneumatologisch kader.31)
Vervolgens gaat Brienen dan een aantal ‘Woordakties’ clusteren. Het gaat dan om kerussein, didaskein, parakalein, oikodomein, leitourgein, diakonein en apologesthai. En bij elk hoofdbegrip trekt hij een aantal verwante termen. Vervolgens noemt hij een aantal terreinen waarop die verschillende ‘Woordakties’ plaats behoren te vinden, nl. de wereld, Israël en de gemeente. En tenslotte, helemaal aan het eind, komt hij dan te
spreken over de organen waarvan het Woord zich bedient.
In dit kader geeft Brienen dan aan liever te spreken van een dienst- dan van een ambtstheologie. Hij gaat
hierover de discussie aan met C. Trimp, die pleit voor handhaving van de term ambt, uit angst voor verlies
van besef van volmacht die daaraan verbonden is. Maar Brienen is van mening dat door het begrip ambt, dat
uit de sociaal-politieke wereld komt, al gauw een vréémde volmacht wordt binnengedragen. In het echt bijbelse begrip diakonia blijft de volmacht daarentegen bijbels geaard. Het gaat immers om de bediening van
het Woord, d.w.z. van Christus Zelf, die spreekt en zijn Woord legt in mensenmonden.
Verder heeft Brienen moeite met de reductie tot de drie bekende ambten van predikant, ouderling en diaken,
terwijl door menigeen betoogd wordt dat de apostolische kerk een bonte veelheid van ambtelijke en nietambtelijke diensten laat zien. Hij vraagt zich af of deze reductie in het licht van de bijbelse gegevens wel verantwoord is. Wanneer we ons realiseren dat hét woord voor de taak van ambtsdragers diakonia is, dan hoeven
we, aldus Brienen, ook niet de kunstgreep uit te halen van het onderscheid tussen ‘ambtelijke’ en ‘nietambtelijke’ diensten. Door consequent de uitdrukking dienst te gebruiken i.p.v. ambt wordt het gevaar bezworen, dat allerlei niet-bijbelse intenties meekomen in het gebruik van laatstgenoemde term. Juist woorden
als dienst en bediening laten sterk uitkomen dat men volledig afhankelijk is van Hem, die men dient en van
zijn Woord dat men bedient.
Daarin, in deze dienst en bediening, ligt alle gezag vervat. Het is dan ook geen rechtstreeks
gezag buiten het Woord van de Koning om en boven dat Woord uit, geen gezag van een menselijke instantie, zelfs niet een gezag dat door de kerk verleend wordt of door welke leden van
de kerk ook, maar geheel en alleen gegeven met het Woord van God dat wil bediend worden
en dat men (be)dient! Het is buiten discussie dát de dienst en de dienaar in de gemeente gezag
heeft, maar dit gezag ontlenen de dienaar en dienst niet aan zichzelf. Zij ontlenen dat aan het
Woord en de Spreker, de Gever van dit Woord. 32)
Je kunt je dan nog afvragen of de ambtelijke 33) dienst nog een blijvende betekenis heeft. Volgens H. Ridderbos is die blijvende betekenis gelegen in de noodzaak van de instrumentering van de gemeente, opdat deze
haar taak goed kan uitvoeren. Het ligt in de aard van bepaalde charismata, dat ze niet slechts incidentele,
maar continuele betekenis hebben en dus als vanzelf op voortgaande en geregelde erkenning aanspraak mogen maken.
Het charisma tendeert dus naar het institutionele en bestaat mede daarin, dat de gemeente niet
slechts hic et nunc, maar voorzover dit nodig is, ook een vaste instrumentering en “geleding”
ontvangt… 34)
Het is de gemeente die de opdracht en de volmacht heeft in Christus’ dienst te staan en dus in zijn Naam te
spreken, het evangelie in de wereld te verkondigen, de doop te bedienen, het avondmaal te vieren en zichzelf
te heiligen. Dat zijn wezenlijk en primair de taken van de gemeente zelf. Het is dan ook de vraag of het terecht is dat in de bevestigingsformulieren teksten als Mt. 10,40 en Lk. 10,16 exclusief met de ambtsdragers in
verband gebracht worden. Gelden ze niet voor alle gelovigen t.o.v. elkaar en naar buiten? Ze gelden immers
31)

a.w., blz. 121.
a.w., blz. 187v.
33)
In afwijking van Brienen handhaaf ik hier toch maar de aanduiding ‘ambtelijk’ om in de gedachtevorming deze
dienst toch te onderscheiden van de andere diensten binnen de gemeente.
34)
H. Ridderbos, Paulus, ontwerp van zijn theologie, Kampen, 1966, blz. 497
32)
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in zekere zin zelfs voor kinderen (Mt. 18,5). Maar het is de bijzondere taak en roeping van de ambtsdragers
om de gemeente te dienen bij het vervullen van haar omvangrijke en belangrijke missie. Krachtens de hun
door de Geest van Christus geschonken gaven treden in het midden van de gemeente bepaalde gelovigen op,
die de opdracht hebben haar zo te stimuleren. De gemeente, die zelf deze gaven moet herkennen en erkennen,
is deze bijzondere dienaars gehoorzaamheid verschuldigd, voorzover zij bij de uitvoering van hun taak inderdaad het gezag van Christus vertegenwoordigen. Doen zij dat niet, dan kunnen ze apostel of zelfs engel zijn,
maar dan hebben ze geen enkele aanspraak op gehoorzaamheid (Gal. 1,8). Dan moet de betrokkene zelf vanuit de gemeente tot de orde geroepen worden. Naast het ‘tegenover’ van het ambt ten opzichte van de gemeente is er dan ook sprake van het ‘tegenover’ van de gemeente ten opzichte van het ambt!
Maar wat is dan de aard van het gezag van de ambtelijke dienst? Daarover schrijft m.i. Runia in het hierboven genoemde opstel een aantal behartenswaardige dingen. Hij beklemtoont dat het nooit een ‘geformaliseerd’ gezag is. Zelfs waar iemand als Paulus bevelen geeft of bepaalde regels stelt, ligt altijd de nadruk op
de inhoud van het bevel of de regel. Wie als ambtsdrager weet dat hij met de gemeente onder dezelfde Heer
staat, beseft dat hij geen enkel pre heeft boven de gemeente. Hij deelt met haar in hetzelfde heil, heeft net zo
hard vergeving nodig, staat onder hetzelfde oordeel en zelfs nog op bijzondere wijze als ambtsdrager. Zijn
gezag wordt geaccepteerd omdat hij als drager van het gezag a.h.w. schuil gaat achter de inhoud van de
boodschap die hij brengt en met name voor die boodschap gezag kan opeisen. Alle gezag in de kerk is ten
diepste Woord-gezag. Het gaat in de ambtelijke dienst niet om een dienst, die meer of belangrijker is dan andere diensten. Een kwantitatieve benadering is dan ook verkeerd. Alle ambtsverheerlijking is eigenlijk een
contradictio in terminis. Want de ambtsdrager is juist niets van zichzelf. En het gezag dat hij uitoefent doet
juist beroep op mondigheid van de gemeente (1 Cor. 10,15). De gemeente is mondig als ze buigt voor het gezag van Christus dat ze in het woord en de daad van de ambtsdrager herkent en voorzover ze dat herkent.
Maar de ambtsdrager is en wordt nooit dienstknecht van de gemeente, maar blijft die nstknecht van Christus.
Runia wijst erop dat er geen enkele kerkrechtelijke structuur te bedenken valt, die als zodanig de dienstknechtsgestalte van het ambt garandeert. Ook de gereformeerde presbyteriaal-synodale structuur kan dat niet.
Hoezeer ze wel bepaalde waarborgen heeft in de uitgesproken gelijkwaardigheid van de ambtsdragers. Toch
zijn ook hier geen waterdichte garanties te geven, omdat de dienstknechtsgestalte niet te institutionaliseren
valt. Elke structuur die verstoken is van de werking van Gods Geest wordt een harnas waarin de gemeente
van Christus niet soepel kan bewegen.
Conclusies
Ik vind het niet eenvoudig om uit alle verzamelde gegevens een aantal heldere gevolgtrekkingen te maken.
Wat dat betreft versta ik de verlegenheid van Graafland, die aan het einde van zijn boek ook nalaat de diverse
door hem gesponnen draden samen te weven tot een overzichtelijk patroon. Ik beperk me dan ook tot het aanstippen van enkele zaken, het maken van een paar opmerkingen en het formuleren van enkele vragen.
* Vrij algemeen wordt vandaag de gedachte aanvaard dat de Schrift geen afgeronde visie op ‘het ambt’ biedt.
Ze biedt ons geen blauwdruk, maar ze is en blijft wel ons oriëntatiepunt. We moeten Graaflands klacht serieus nemen dat veel van de door hem besproken auteurs de gegevens van de Schrift zo weinig recht doen of
die bepaald eenzijdig en beperkt laten gelden. Hier ligt een opdracht voor exegeten om de Bijbelwoorden
grondig te analyseren zonder zich daarbij te laten leiden door een vooropgezette visie op het ambt. En daarbij
dient de vraag overwogen in hoeverre de verschillende situaties van de diverse gemeenten uit de tijd van het
Nieuwe Testament om een verschillende vormgeving van de gemeentelijke structuur vroegen en of dat geen
consequenties heeft voor vandaag. In hoeverre speelt contextualiteit een rol? Graafland wijst daar op bij de
verschillende visie op de gemeente tussen à Lasco enerzijds en Calvijn en Beza anderzijds. Moeten we ons er
in elk geval niet van bewust zijn, dat de ambtelijke structuren die wij kennen niet rechtstreeks terug te voeren
zijn op de tijd van het Nieuwe Testament? Is dat al of niet legitiem? Zijn er mogelijk ook ambtelijke functies
die door ons worden verwaarloosd? Missen wij b.v. geen bovengemeentelijk functionerende ambtsdragers?
Ik denk hierbij aan het feit dat Calvijn kennelijk geen moeite had met het fenomeen bisschop of paus op zich,
maar wel met de wijze waarop deze functies in zijn tijd werden uitgeoefend.
* Is het mogelijk een afgeronde definitie te geven van wat we onder ambt dienen te verstaan? Hierboven heb
ik er verschillende doorgegeven. Er zijn verschillende noties die met enige variatie toch telkens weer terugkeren: roeping, zending, volmacht, gezag, representatie, algemene erkenning, openbaarheid, continuïteit. Hie rvoor zijn bijbels-theologische argumenten te geven. Maar ook psychologisch is dit van belang, b.v. voor het
rolbewustzijn van de ambtsdrager. Wat geeft hem het recht, soms ongevraagd, bij mensen binnen te komen
als hij zich daartoe niet geroepen weet? Wat geeft hem de moed om bepaalde dingen te zeggen, troostend,
vermanend, corrigerend, als hij niet handelt uit erkende volmacht?
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Wel wordt m.i. terecht door Graafland en anderen aandacht gevraagd voor de persoon van de ambtsdrager.
Niemand kan ambtsdrager zijn als hij niet persoonlijk door de Geest en het Woord is aangesproken, vernieuwd en van bijzondere gaven voorzien. Het mag niet voorkomen dat iemand tot ambtsdrager wordt ‘gebombardeerd’, die ongeestelijk of onbekwaam is in de hoop dat zoiets tijdens de uitoefening van zijn ambt
wel rechtgetrokken zal worden. En als er vacatures zijn zou het niet voor moeten kunnen komen dat er bij
gebrek aan bekwame en geschikte personen met benodigde en erkende gaven er toch maar broeders en/of
zusters worden genomineerd om het getal vol te krijgen. Dan krijg je subiet een uitholling van het ambt. Het
ambt is geen bovenpersoonlijk instituut waarin de persoon er niet toe doet. De wijze waarop de Geest de
ambtsdrager inschakelt is van die aard dat het uitoefenen van zijn ambt niet buiten de persoon van de ambtsdrager om gaat. De Geest bemiddelt de objectieve heilswaarheid via de persoonlijke subjectiviteit met haar
mogelijkheden èn haar grenzen.
* Is het ambt nu van tegenover of van onderop, representeert het Christus of de gemeente? Ik merk dat ik er
niet zoveel moeite mee heb om ter rechter- of ter linkerzijde de extremen af te wijzen. Een hiërarchische, clericalistische ambtsopvatting, waarbij de ambtsdrager a.h.w. per definitie gehoorzaamheid mag opeisen, gaat
duidelijk de grenzen die de Schrift stelt te buiten. Maar ook een opvatting waarbij de ambtsdrager verschrompelt tot een functionaris in dienst van de gemeente, zoals er in elke organisatie nu eenmaal enkele van
de leden leidinggevende posities dienen in te nemen, is af te wijzen.
Wanneer ik echter zo deze beide standpunten afwijs, blijkt het me nog niet gemakkelijk te vallen om positief
iets te formuleren. De gereformeerde ambtsvisie, die van meet af aan positie heeft moeten kiezen in het spanningsveld tussen de hiërarchie van Rome en het Doperse spiritualisme is daardoor kwetsbaar. In de reformatorische traditie is er altijd gezocht naar een tussenweg, waarop men geen knopen heeft willen doorhakken of
ontwarren.
Ik noemde al als sterk punt in Graaflands gedachtegang dat hij het ‘scheidingsdenken’ in de ban doet. Het is
niet een kwestie van óf-óf, maar van èn-èn. Het ambtelijke wordt gekenmerkt door volmacht en gezag. Het
geeft aan dat we als gelovigen en als kerk leven van het heil dat zich extra nos bevindt, in Christus. Het moet
ons van buitenaf worden aangezegd en aangedaan. We blazen niet zelf in het zeil van ons kerkschip en we
gooien ons anker niet daarbinnen uit. Maar tegelijk gaat het om heil dat diep in de menselijke existentie is
binnengedrongen en in geloofservaringen en charismata een voluit menselijke vorm heeft gekregen en zo om
erkenning vraagt. Maar dan wel om erkenning als van de Geest gegeven.
De verhouding Christus-ambt-gemeente kan dus op drie manieren vorm gegeven worden:
1) Christus
â
ambt
â
gemeente

2) Christus
â
gemeente
â
ambt

3) Christus
å

æ

gemeente à ß ambt

Het eerste model is het hoogkerkelijke model, waarin alle nadruk valt op het bijzondere van het ambt. In dit
model wordt het ambt dusdanig overschat, dat de persoon van de ambtsdrager onder onmenselijke druk komt
te staan. Het tweede model is laagkerkelijk. Hierin is het ambt een (louter functionele) verbijzondering van
het ambt van alle gelovigen. De ambtsdrager doet in dienst van het geheel wat in wezen de taak is van heel
de gemeente.
In het derde model hebben ambt en gemeente elk een eigen relatie met Christus, dragen ze elk een eigen verantwoordelijkheid en kunnen ze elkaar daar wederzijds op aanspreken. Hier daalt alles af van Christus. Hij is
de bron van alle heil en ook van alle volmacht. De relatie tussen Christus en de gemeente is de meest wezenlijke en primaire. Maar ook de relatie tussen Christus en het ambt is wezenlijk en onmisbaar. Bovendien is er
sprake van een wederzijdse relatie tussen gemeente en ambt en tussen ambt en gemeente. Alle relaties functioneren door Woord en Geest. Daarbij functioneert het ambt als het ‘tegenover’ van de gemeente in de vertegenwoordiging van Christus. Op haar beurt functioneert de gemeente naar het ambt door middel van
(h)erkenning van de ambtelijke gaven, verkiezing, voorbede en kritische controle. In dit model is zowel de
mondigheid van de gemeente gehonoreerd alsook het 'tegenover' van het ambt.
In dit alles zijn de contouren van het ambt min of meer getekend, zonder dat in details is ingevuld wat in
aanmerking komt voor het predikaat ambtelijk. Op dit punt blijft er sprake van een zekere verlegenheid.
J.C. Schaeffer
Nunspeet, december 1999
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