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Men kan met zeggen dat het ambt momenteel een populair onderwerp in de theologische 
discussies vormt. Menigeen heeft zelfs het gevoel dat het ambt tot de perifere zaken behoort 
die in een tijd van krisis geen recht op onze aandacht hebben. Kan men, wanneer het hele 
huis in brand staat, zich nog de tijd permitteren over de inrichting en orde van dat huis na te 
denken? 

In de inleiding op zijn boek over het ambt schrijft RJ Bunnik: “Men zou de vraag kunnen 
stellen of het momenteel al wel mogelijk is iets verstandigs te zeggen over het kerkelijk ambt. 
Zijn de vragen rond het ambt niet erg secundair in een tijd die vraagt of God dood is en of 
het einde van het conventionele Christendom niet is aangebroken?”1 Ook Lekkerkerker wijst 
erop dat men vandaag moed nodig heeft een college te geven over allerlei onderwerpen uit 
de dogmatiek, nu de persoonlijke belangstelling van de studenten in de theologie eigenlijk 
niet verder gaat dan de vraag: welke zin heeft het om over God te spreken?2 Men heeft het 
gevoel te leven in een tijd van tumultueuse overgangen die alle vorige tijden van overgang in 
de geschiedenis van de Westerse mens overtreft, zodat werkelijk de laatste vragen op het 
spel zijn komen te staan en de vraag niet alleen gesteld moet worden naar de toekomst van 
de kerk als instelling, maar zelfs naar de toekomst van de religie.3 

Het is onder dergelijke omstandigheden verstaanbaar dat men de kwesties rondom het ambt 
als ondergeschikte punten en detailvragen beschouwt die nog kunnen wachten. Het is zoals 
met iemand die in een auto-ongeluk betrokken is geweest en haast helemaal vergruizeld uit 
het wrak gehaald wordt. Dan bekreunt men zich aanvankelijk toch ook niet om de vraag of 
benen en armen gebroken zijn: zolang het hart nog klopt. 

Intussen zou het een miskenning van de situatie zijn wanneer men zou denken dat het 
gebrek aan theologische belangstelling voor de vragen rondom het ambt alleen maar 
samenhangt met een besef van de urgentie van meer fundamentele theologische kwesties. 
Dat zou namelijk nog geen verklaring bieden voor het feit dat er een zekere aversie tegen de 
vragen rondom het ambt merkbaar is. Dat is vooral duidelijk aan de instelling van vele 
jongeren tegenover vakken als kerkrecht en poimeniek oude stijl waarin de vragen naar het 
wezen en functioneren van het ambt altijd centraal geweest zijn. Deze aversie kleedt zich 
wel in de bijna obsessionele haast naar discussiepunten die als wezenlijker aangevoeld 
worden, maar verraadt juist vanwege het obsessioneel karakter van deze haast een 
dieperliggende faktor. Het wordt al spoedig duidelijk dat het waarderingsoordeel ten aanzien 
van wat als wezenlijker aangevoeld wordt, geworteld is in de totale heroriëntatie van de 
theologie die geboren is uit de confrontatie van de theologie met de hedendaagse culturele 
verschuivingen en het veranderd levensgevoel.4 Niet zonder reden werd onze tijd getypeerd 
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als “de tweede Aufklärung”.5 Dat hangt ermee samen, dat men in onze tijd onder de 
geweldige druk van de secularisatie óók in de theologie veel meer belangstelling heeft voor 
de mens dan voor God, veel meer belangstelling voor de aarde dan voor de hemel, veel 
meer belangstelling voor de politiek dan voor de religie; dat men de ethiek veel belangrijker 
vindt dan de dogmatiek, het leven veel belangrijker dan het woord en de belijdenis ... en de 
wereld veel belangrijker dan de kerk.6 

In dit patroon van denken spreekt het vanzelf dat men voor het ambt in de traditionele zin 
van het woord weinig reverentie overhoudt. Ja, het ligt zelfs voor de hand dat men zich in 
een bijzondere zin tegen het ambt afzet. Immers, is het ambt niet symbool van juist datgene 
wat men nu op de tweede plaats ziet staan? Is het ambt niet eeuwenlang een van de 
dominanten geweest in een theologie en cultuurpatroon waarin God, hemel, religie, kerk en 
dogma een vanzelfsprekende plaats bekleed hebben en de garanties gevormd hebben voor 
de centrale waarheden en waarden waarbij geslachten geleefd hebben en gestorven zijn?7 
En is het niet logisch dat men zich nu óók tegen het ambt keert, nu men op een geweldige 
wijze moet zien klaar te komen met deze waarheden en waarden die uit het verleden ons 
aangereikt zijn en met het gezag waarmee ze zich nog steeds aan onze geseculariseerde 
tijd blijven opdringen? 

Het onbehagen rondom het ambt staat dus niet geïsoleerd en de aversie tegen de vragen 
rondom het ambt is ook niet zuiver wetenschappelijk van aard, maar emotioneel geladen. In 
het ambt sluit men op wat als een vooruitgeschoven pion van een voorbijgegane wereld 
wordt aangevoeld en in de aversie tegen het ambt reageert men zijn afscheid van het 
verleden af. 

Juist deze faktor is er de oorzaak van dat het ambt, het gebrek aan theologische 
belangstelling ervoor ten spijt, zich toch kan verheugen in een enorme belangstelling ... 
maar dan van de kant van de sociologen8 en psychologen.9 De hoeveelheid publikaties uit 
de hoek van de menswetenschappen op dit terrein is bijna niet meer te overzien.10 
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Sociologen en psychologen stellen namelijk altijd belang in sociale en psychische 
knelpunten.11 Hun interesse richt zich vooral op de gevoelens van malaise en de 
onzekerheid over hun eigen rol en identiteit bij vele ambtsdragers en op de sterk 
veranderde relatie tussen kerk en maatschappij aan de ene kant en ambtsdragers en 
gemeenteleden aan de andere kant.12 Het zou ook vreemd geweest zijn indien de sociale 
wetenschappen niet gestimuleerd zouden zijn door de vele symptomen van verstoorde 
verhoudingen en hoog opgelopen spanning die in onze tijd zichtbaar worden. Men hoeft 
hier, wat de Rooms Katholieke Kerk betreft, maar te denken aan het massale uittreden uit 
het ambt door priesters, de sterke afname in priesterwijdingen, de grote problemen bij de 
rekrutering van nieuwe kandidaten voor het priesterambt, het verzet tegen het celibaat als 
verplichtend voor alle priesters en de vele tekenen van veronachtzaming van het pauselijk 
gezag.13 Het probleem is echter niet tot de Katholieke Kerk beperkt. Ook in protestantse 
kringen, waar de kwestie van het celibaat en het punt van het pauselijk gezag geen rol 
spelen, worstelt men met de identiteit van het ambt. Het verschijnsel van de pastorievrees 
van vele theologische studenten, het onvermogen bij ambtsdragers en ambtelijke 
vergaderingen om aan de verwachtingen van het kerkvolk te voldoen en de vaak 
stormachtige gebaren van gemeenteleden (waaronder vooral de jongeren) om duidelijk te 
maken dat ze het niet eens zijn met de zogenaamde “ondemokratische” strukturen van de 
kerk, spreken ook in protestantse kringen een duidelijke taal.14 Het is niet te veel gezegd 
wanneer men in onze tijd herhaaldelijk verklaart dat het ambt in een krisis terecht gekomen 
is. 

De vraag die ons interesseert is, hoe men over deze krisis moet denken. Uiteraard kunnen 
we in de beperkte ruimte tot onze beschikking slechts oppervlakkig op de krisis zelf ingaan 
en we zullen ten opzichte van de theologische implicaties van deze krisis onze aandacht tot 
een aspect moeten beperken. Dit ene aspect, dat bijzonder nauw samenhangt met de grote 
sociale en culturele veranderingen van onze tijd, is de vraag naar de wijzigingen in de 
opvattingen met betrekking tot de status en het gezag van het ambt. Aan dit ene aspect blijkt 
heel wat vast te zitten. 

AMBT, GEZAG EN STATUS 

Wie zich bezig houdt met de veranderingen die zich in de verhouding tussen ambt en 
gemeente, maar ook in de verhouding tussen kerkelijk ambt en maatschappij voltrekken, 
stuit al spoedig op de kwestie van het gezag en de status van het ambt als een van de 
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meest wezenlijke punten waarom het gaat.15 

Dat is nu eenmaal het geval, omdat ambt en gezag onafscheidbare begrippen zijn. Wie 
“ambt” zegt, zegt ook “gezag”. Hoe men het begrip ambt ook vult, het wijst altijd heen naar 
een opdracht die iemand van een erkend gezag ontvangen heeft en in naam van dat gezag 
uitoefenen moet.16 Het feit dat de kerk van haar diensten als ambten spreekt, wijst erop dat 
men ook het kerkelijk ambt moet verstaan als een dienst waartoe iemand door de bevoegde 
kerkelijke instanties geroepen en aangesteld wordt, met de duidelijke bedoeling dat de 
ambtsdrager met gezag bekleed wordt voor de uitoefening van zijn dienstwerk. Volgens haar 
belijdenis handelt de kerk daarin namens Christus zelf, zodat de ambtsdrager zich door 
Christus aangesteld en uitgezonden mag weten en in Zijn naam en met Zijn gezag zijn 
roeping mag vervullen. 

Voor deze belijdenis kan de kerk zich op het Nieuwe Testament beroepen. Bekend zijn de 
uitspraken waarin het gezag van de apostelen teruggevoerd wordt op de zending door 
Christus, evenals het gezag van Christus teruggevoerd wordt op Zijn zending door de Vader. 
Het is steeds de overtuiging van de kerk geweest dat deze uitspraken niet alleen op de 
apostelen van toepassing zijn, maar ook op de kerkelijke ambtsdragers die na hen 
kwamen.17 Van het kerkelijk ambt als zodanig geldt dus dat het met een gezag bekleed is, 
dat het gezag van God zelf representeert.18 Het wezenlijke van het ambt is, dat de 
ambtsdrager zijn zender vertegenwoordigt. Het ambt is dat God zelf een mens uitverkiest om 
Zijn werk te doen.19 Achter het ambt staat God zelf. Een ambt zonder dit gezag zou geen 
kerkelijk ambt zijn. 

Daarom functioneert het ambt ook binnen de kaders van zeggenschap en gehoorzaamheid. 
Aan het ambt is de zorg voor de gemeente toevertrouwd en de gemeente moet deze zorg en 
het gezag waarmee daarin opgetreden wordt, aanvaarden en erkennen. Het Nieuwe 
Testament kent de vermaning tot onderwerping aan het gezag van het ambt (bv Hebr. 13:7). 
Wanneer er in de kerk van lidmaten bij hun openbare belijdenis van geloof gevraagd wordt of 
ze zich zullen onderwerpen aan het opzicht en de tucht van de ambtsdragers, hebben we te 
maken met een volop Bijbels element in de bepalingen van de verhouding tussen gemeente 
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en ambt.20 

Deze verbondenheid van kerkelijk ambt en gezag heeft in de Corpus-Christianum- situatie 
waarin de kerk zich sinds de dagen van Constantijn bevonden heeft, een neerslag gehad 
in de sociale status die aan de kerkelijke ambtsdragers, in de zogenaamde christelijke 
maatschappij toegekend werd. Daardoor ontstond de figuur van de kerkelijke ambtsdrager 
als een soort vader van het volk die op allerlei terrein leiding en raad moest geven, het 
gezagvolle woord moest spreken en op de erkenning van zijn waardigheid als gezant Gods 
door alle geledingen van de samenleving aanspraak mocht maken.21 Dat betekent dat er 
naast het gezag dat de ambtsdragers in de gemeente moeten bezitten, een andere vorm 
van gezag gegroeid is, het sociale gezag van de ambtsdragers. In de praktijk van de volks-
kerksituatie die haast nog overal in Europa de heersende situatie is, was het zeer moeilijk 
tussen die twee vormen van gezag te onderscheiden. Het gevolg is dat het gezag van het 
kerkelijk ambt een wel zeer onduidelijke zaak werd. 

Om die reden is het bijna vanzelfsprekend dat het ambt in het gedrang moest komen in een 
tijd die alle vormen van gezag aan de strengst mogelijke toetsen onderwerpt. Juist vanwege 
het complete karakter van het gezag en de status van de ambtsdragers in de Europese 
samenleving moest de huidige krisis met betrekking tot alle vormen van gezag bij het 
kerkelijk ambt bijzonder hard aankomen. Om dat goed te kunnen begrijpen, is het nodig dat 
we iets meer over de zogenaamde gezagskrisis moeten zeggen. 

De gezagskrisis 

Wanneer we hier over de gezagskrisis spreken, is het noodzakelijk even te zeggen wat we 
ermee bedoelen. We bedoelen ermee niet het algemeen- menselijke verschijnsel dat er 
haast altijd conflicten ontstaan tussen de generaties of dat er van tijd tot tijd botsingen zijn 
tussen gezagsdragers en degenen over wie ze aangesteld zijn. Dergelijke conflicten en 
botsingen zijn afhankelijk van allerlei faktoren van psychologische, persoonlijke en 
plaatselijke aard en hangen samen met gebreken aan de kant van de gezagsdragers, de 
drang tot zelfaffirmatie van de kant van de jeugd of een persoonlijke geest van opstandigheid 
bij de “ondergeschikten”.22 Bij dergelijke verschijnselen gaat het niet om een algemene krisis 
van het gezag als zodanig. Van een gezagskrisis spreken we eerst, wanneer we te maken 
krijgen met het verschijnsel dat er een verschuiving optreedt in de wijze waarop men het 
gezag in het algenzeen ervaart en benadert.23 

Dikwijls wordt er gezegd dat de krisis van het gezag in onze tijd betekent dat de moderne 
mens geen gezag hoegenaamd meer wil erkennen. Dat is echter niet juist. Geen mens kan 
zonder gezag leven; ook de moderne mens niet. Hij maakt zelfs de indruk dat hij met 
bepaalde vormen van gezag kan dwepen. Maar dan moet het een vorm van gezag zijn die 
bij hem weerklank vindt. De krisis van het gezag die we thans meemaken, bestaat erin dat 
de vormen van gezag die het vroeger uitstekend gedaan hebben, vandaag bij de moderne 
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mens niet meer de gewenste weerklank vinden, omdat de moderne mens het gezag anders 
ervaart en beleeft dan de mensen van vroeger. Wij schijnen te leven op het breekpunt 
tussen twee werelden.24 Een vroegere cultuurperiode is afgedaan; wij leven aan het begin 
van een nieuwe. 

In een zekere zin voltrok zich ook in de Reformatie een gezagskrisis, want ook toen ging 
men het gezag anders funderen. Het verschil tussen de Reformatie en onze tijd ligt echter 
daarin, dat de krisis zich toen hoofdzakelijk in de kerk afspeelde. Op andere terreinen stelde 
de Reformatie zich zeer positief op met betrekking tot het bestaande gezag. Bovendien 
fundeerde de Reformatie het gezag in het Woord van God, dat zakelijk met de Heilige Schrift 
samenviel, zodat een objectieve basis voor het gezag direkt gegeven was.25 In onze tijd 
staan de zaken echter anders. De krisis van het gezag strekt zich niet alleen uit over alle 
terreinen van het leven, maar wordt ook gekenmerkt door het ontbreken van een objectieve 
basis voor het gezag. Dat wijst erop dat de breuk die we vandaag beleven, cultureel 
gesproken veel groter is dan de breuk die zich in de tijd van de Reformatie voltrok. In zekere 
zin bewogen Rome en de Reformatie zich binnen dezelfde culturele horizon, zodat er wel 
ingrijpende verschuivingen plaatsvonden, maar toch niet alles omgekeerd werd.26 In de tijd 
van de Reformatie bleef de “oude wereld” met haar institutioneel geregelde levensvormen 
vrijwel intakt. De leefregels binnen deze institutionele vormen kregen door de Reformatie 
een nieuwe fundering en een nieuwe betekenis, maar ze droegen evenals vroeger een vast 
karakter en waren niet anders gedacht dan op goddelijke instelling gebaseerd te zijn. Voor 
het gezag betekende dat een zuiverder fundering en een nieuwe wijze van functioneren, 
maar het gezag werd in de Reformatie niet minder op God teruggevoerd dan bij Rome het 
geval geweest is. 

In de nieuwe wereld waarin wij vandaag leven, is echter met name dit laatste punt in het 
gedrang. Wij plukken thans de vruchten van een ontwikkeling die via de renaissance, de 
Aufklärung, de revolutionaire geest van de achttiende eeuw en het liberalisme van de 
negentiende eeuw uitgegroeid is tot de ongeremde verheerlijking van de autonomie van de 
mens. De mens is langs deze weg steeds zelfbewuster, zelfstandiger, mondiger geworden. 
Hij heeft zich steeds meer losgemaakt van de binding aan institutioneel geregelde 
levensvormen en de daarmee samenhangende normen en gezag.27 Hij heeft zich een 
cultuur geschapen waarin er voor “onderhorigheid” helemaal geen plaats meer is. 

De autonome mens oriënteert zich niet op het verleden. Reeds hierin komt het verschil met 
de Reformatie al duidelijk uit. In de Reformatie wilde men zich heel bewust stellen onder het 
gezag van de openbaring van God in het verleden, wilde men niet breken met de traditie van 
de Oude Kerk, wilde men in continuïteit blijven met de historische lijn van de Kerk van 
Christus. Het autonome denken houdt het historisch-gewordene echter in geen enkel opzicht 
meer voor normatief. De opkomst van het historisch bewustzijn heeft sedert de achttiende 
eeuw meegewerkt aan een beheersen van het verleden door het redelijk denken. Het 

                                                           
24 Men kan haast geen boek meer lezen waarin niet gesproken wordt over de grote veranderingen die wij 

meemaken. Bekend is het boekje van E. Müller, De wereld is anders geworden (Die Welt ist anders 

geworden), 1953. Belangwekkender zijn de analyses van Harvey Cox, The secular City2, 1967 of b.v. H. 

Faber, Geloof en Ongeloof in een industrieel tijdperk, 1969, of van R. Kaptein in zijn bock De Predikant, 17 

ev. 
25 Vgl G. C. Berkouwer, Conflict met Rome, 1949, 20 ev. 
26 Men onderscheidt normaalweg in de sociologische analyses van de verschillende cultuurperioden niet tussen 

de perioden vóór en ná de Reformatie, maar ziet de Reformatie als een verandering binnen de horizont van de 

ene agrarisch- ambachtelijke cultuur. Vgl R. Kaptein, De Predikant in de crisis van kerk en pastoraat, aw, 15 

ev. 
27 Vgl M. Schmidt, Die Entchristlichung in der neuzeitlichen Kirchengeschichte im deutschsprachigen Gebiet, 

Zeitschr. für Kirchengeschichte, 79, 1968, 342 ev. 



verleden wordt in zijn relativiteit doorschouwd en verklaard, maar daarmee ook van zijn 
gezag voor het heden beroofd.28 De pretentie dat het gezag van God zelf achter bepaalde 
gezagsvormen in het verleden aanwezig zou zijn, is voor deze mens niet meer 
geloofwaardig, omdat hij vanuit zijn benadering van het verleden in de geschiedenis wel 
allerlei menselijke faktoren en sociale ontwikkelingen kan aantreffen, maar instellingen en 
geboden van God toch niet. 

Trouwens, deze mens krijgt steeds meer problemen met het begrip God waarmee men in 
het verleden geopereerd heeft zelf.29 Hij kan God hoe langer hoe moeilijker inpassen in het 
geheel van zijn denk- en leefwereld. Over God kan hij eigenlijk alleen nog maar in 
antropologische categorieën spreken. Onder deze omstandigheden spreekt het vanzelf dat 
hij zich niets meer kan voorstellen van objectieve gezagsvormen en gezagsnormen die door 
God ingesteld zouden zijn. Voor zijn besef heeft het gezag zich vroeger staande gehouden 
op grond van allerlei “mythische” voorstellingen die men vandaag niet meer kan delen. Ook 
hij wil gezag erkennen, maar dan moet het gezag anders gefundeerd worden dan vroeger, 
niet meer in een beroep op goddelijke instellingen, ja misschien helemaal niet meer met een 
beroep op God. 

In het nieuwe denken over gezag heeft er een horizontalisering van het gezag 
plaatsgevonden, wil men: een secularisering.30 Dat houdt in dat men over het gezag niet 
meer wil spreken als komend van God, maar als geschapen door de mensen. Het gezag als 
iets dat “over ons” gesteld is, wordt verworpen om plaats te maken voor het gezag “door 
Ons”.31 Vanuit sociologisch gezichtspunt formuleert Van Zuthem gezag als gelegitimeerde 
macht. Zodra de “onderworpenen” een bepaalde vorm van macht erkennen en legitimeren, 
ontstaat gezag. Gebeurt dat niet, dan kan er alleen sprake zijn van macht. Dat betekent in 
feite dat gezag alleen dáár bestaat, waar een voor de ondergeschikten relevante 
machtsrelatie aanvaard wordt.32 Er zit dus een sterk subjectief element in de erkenning van 
het gezag, hoewel het in de praktijk vaak zo toegaat, dat een bepaalde groep op grond van 
redenen die voor de groep als geheel gelden, tot een collectieve erkenning van een 
bepaalde gezagsverhouding zal komen. In ieder geval wordt het gezag alleen erkend als het 
werkelijk functioneel blijkt te zijn, rationeel, verifieerbaar en controleerbaar. Anders 
geformuleerd: het gezag wordt gedemocratiseerd.33 Het komt van onder op. De regels voor 
de geldige uitoefening van gezag worden niet afgeleid uit de wil van God, maar worden 
gemaakt door de mensen.34 

In dit verband wijst men vaak op het verdwijnen van de vaderfiguur, met alle gevolgen voor 
het gezag dat zich in het verleden graag vanuit dit model verstaan heeft.35 De oude verticale 
maatschappijstructuren die zich gebaseerd hebben op de opvatting van de Vadergod die 
over de wereld heerst door zijn plaatsvervangers en stadhouders, zodat de onderhorigen 

                                                           
28 Vgl H. W. Rossouw, Klaarheid en Interpretasie, 1963, 350e.v 
29 Vgl H. G. Hubbeling, Enkele aspecten en figuren van de “God is dood”-theologie, K.Th., XVIII, 1967, 14 ev; 

H. Thielicke, Der Evangelische Glaube, 1, 1968, 305 ev. 
30 Vgl L. M. Thomas, aw, 14 ev; H. J. VAN ZUTHEM, Gezag en Zeggenschap, 1968, 73 ev. 
31 VAN Zuthem, aw, 66–67. 
32 VAN Zuthem, aw, 71 ev. Ook 34 ev. 
33 L. M. Thomas, aw, 27. 
34 VAN Zithem, aw, 73. 
35 Vgl H. Faber, Vader zijn als probleem van onze cultuur, Theologie en Praktijk, XXIX, 1969, 30 ev; ibid., 

Geloof en Ongeloof in een industrieel Tijdperk, met als werkhypothese dat in onze industriële maatschappij de 

vader- zoon- relatie verandert en daarmede ook het traditionele Godsbeeld, dat met bepaalde projecties was 

opgebouwd (p. 18); Thomas, aw, 18 ev; H. Gremmels, Väterliche Gewalt und brüderliche Liebe, in: 

Pastoraltheologie, juni 1969, 237 ev; A. Mitcherlich, Auf dem Wege zur vaterlosen Gesellschaft, München 

1963. 



zich aan hun gezag moesten onderwerpen, zijn volgens de sociologische analyses in onze 
tijd uitgediend. In het geroep om de democratisering van alle vormen van gezag spreekt zich 
het zelfbesef van de moderne mens uit. Hij wil van alle parternalisering af. Volgens 
Gremmels voltrekt zich daarmee een wending die haast onoverzienbaar is. In de oude 
Egyptische, Mesopotaamse, Israëlitische, Griekse en Romeinse culturen, ja ook in de 
christelijke cultuurperiode en “bis zur Schwelle unseres Jahrhunderts” rustten alle wereldlijke 
en geestelijke, openbare en persoonlijke gezagsverhoudingen “auf dem Fels der väterlichen 
Gewalt”.36 Zes duizend jaar lang is het zo geweest. Dat is nu echter afgelopen. De mens van 
vandaag heeft geen vader meer, hoogstens nog een broer. Dat betekent voor de 
gezagsverhoudingen een wending van het paternalisme naar de democratie. Mondige 
mensen kennen gezag alleen op basis van de bewuste erkenning van een bepaalde vorm 
van machtsuitoefening als nuttig en gewenst. 

De maatschappelijke en politieke gevolgen van deze nieuwe benadering van het gezag zijn 
bekend en kunnen dagelijks om ons heen waargenomen worden. Het bekendste voorbeeld 
van de afgelopen drie jaar is wel de strijd om de democratisering van de universiteiten. Ook 
voor het kerkelijk ambt heeft deze nieuwe fundering van het gezag uiteraard gevolgen. Ook 
het ambt wordt uit zijn verbintenis met het gezag van God vandaan gehaald. Dat merkt men 
eerst in de samenleving. De ambtsdrager is maatschappelijk een “gewoon mens” geworden. 
Steeds minder geldt hij als onbetwiste “man Gods” die vanzelfsprekend een bepaalde status 
of waardigheid heeft.37 De eerbied waarmee men vroeger de ambtsdragers omringd heeft, 
omdat hun rol als vertegenwoordigers van de “erkende religie” in een samenleving met 
religieuze wortelen het vanzelfsprekend maakte, sterft geruisloos weg.38 Naar de mate 
waarin de religie een steeds kleinere plaats in de samenleving inneemt en de religieuze 
wortelen van de institutionele levensvormen verschrompelen, komt de ambtsdrager steeds 
meer geïsoleerd te staan als representant van een vroegere wereld, later als de 
vertegenwoordiger van een anachronistische groep die nog niet in staat is de aanpassing 
aan de nieuwe religieuze tijd te maken.39 Voor het gevoel van velen behoort hij er dan ook 
nog wel steeds te zijn als deel van de entourage van het leven, als deel van de culturele 
erfenis van Europa, als iemand die een zekere sfeer aan de dingen geeft, omdat hij vooral bij 
de grote levensovergangen in een volkskerksituatie iets onzegbaars vertegenwoordigt40 ... 
maar niemand denkt er eigenlijk meer aan zijn eertijds gezag serieus te nemen. 
Wetenschappen als psychologie en sociologie werpen zich dan met gretigheid op dergelijke 
interessante figuren en werken door hun belangstelling eraan mee om alles van hen af te 
stropen wat nog van hun eertijdse status overgebleven is. Als een riet staat de ambtsdrager 
dan in de wind van de tijden, maatschappelijk en psychologisch boeiend, symbool van de 
vreemde kracht van de zeer menselijke zaak die men geïnstitutionaliseerde religie noemt. 

                                                           
36 Gremmels, a. art., 237. 
37 Vgl TR. Rendtorff, a. art., 89 ev; Clyde Reid, The Empty Pulpit, 1967, 51 ev. 
38 Vgl P. van Hooydonk, a. art., 50 ev. 
39 Vgl H. en W. Godduijn, aw, p. 222: “De kerkelijke ambtsdragers zijn als het ware de persoonlijke 

exponenten van de kortsluiting tussen kerk en wereld. Vanuit de wereld worden ze gezien als 

'beroepskerkmensen' die ondanks een soms overdreven zucht naar moderniteit geen contact kunnen krijgen 

met de wereld, vervreemd zijn van de werkelijkheid en goeddeels leven in een voorbije tijd.” Vgl ook Götz 

Harbsmeier, Das Experiment als Gottesdienst, in: Verkündigung und Forschung, 1/1970, 6. 
40 Vooral Rudolf Bohren heeft er herhaaldelijk op gewezen hoe funest het kan zijn dat de ambtsdrager in een 

volkskerksituatie alleen maar als een stuk decoratie “erbij hoort”. Vgl zijn Dem Worte Folgen (Predigt und 

Gemeinde), 1969, 105 en zijn geschrift Unsere Kasualpraxis – eine missionarische Gelegenheit?-’ Th. Ex. H., 

NF, 83, 1961. Bovendien zal men moeten zeggen dat de cijfers er niet om liegen. In Duitsland wil meer dan 

90% van de mensen nog steeds dat de kerk en de ambtsdragers er zullen zijn, zodat sociologen de stelling dat 

de religieuziteit afneemt, zelfs betwijfelen. De vraag is echter wat deze mensen nog aan de kerk en het 

optreden van de ambtsdragers hebben. Het vermoeden dat het om een ondefinieerbaar gevoel gaat dat dit stuk 

decoratie het leven niet ontnomen mag worden, zal zeker niet ver mis zijn. 



Maar ook binnen de gemeente voelt men zich onvergenoegd met de ambtsdrager en klinkt 
het geroep om democratisering. Het zijn vaak de beste gemeenteleden die zich verzetten 
tegen autoritaire trekken in de ambtsdragers en pleiten voor kerkelijke structuren die de 
principiële gelijkheid van ambtsdrager en gemeentelid onderstrepen. In een vaderloze tijd 
kan men ook in de kerk geen paternalistische structuren hebben. Hoe meer eigentijds de 
gemeenteleden zijn, hoe afkeriger ze worden van ambtsdragers oude stijl en hoe meer ze 
zich aangetrokken voelen tot een ambtsdrager die meer broer en vriend dan vader wil zijn, 
die zich niet opwerpt als iemand die alle antwoorden heeft, die zich laat controleren en open 
staat voor de inspraak van gemeenteleden. Dat wordt door menige ambtsdrager als een 
geweldige krisis ervaren.41 Was het al moeilijk om maatschappelijk niet meer te zijn wat men 
zich eigenlijk als beeld van een gewaardeerde ambtsdrager heeft voorgesteld, veel 
moeilijker nog is het in de gemeente het gevoel te hebben veel kleiner geworden te zijn, veel 
minder aanvaard en veel meer kritisch bejegend. 

Een realistische benadering 

Overziet men deze situatie en vraagt men zich af hoe er over geoordeeld moet worden, dan 
is een realistische benadering geboden. Geen enkel doel is ermee gediend wanneer we in 
een romantisch verlangen naar het ambtsbeeld van het verleden onze ogen zouden sluiten 
voor mogelijke positieve elementen in de huidige krisis, evenmin als er een doel gediend zou 
zijn wanneer wij op een onkritische wijze de moderne gezagsopvattingen zouden 
accepteren. 

Wij zullen moeten beginnen met de erkenning dat de kerk in de huidige krisis van het ambt 
de rekening voorgeschoteld krijgt van de onduidelijke en vaak onzuivere verhouding tussen 
kerk en maatschappij en de vreemde vermenging van kerkelijke en maatschappelijke 
motieven in het beeld van het ambt. De kerk is er eeuwenlang niet in geslaagd duidelijk te 
maken wat ze met haar belijdenis aangaande het gezag van het ambt precies, bedoelde. Ze 
is er niet in geslaagd de discrepantie tussen deze belijdenis en de wijze waarop het gezag 
van het ambt in de maatschappij (en in de gemeente als onderdeel van de maatschappij) 
ervaren en begrepen werd, op te heffen. Het is daarom noodzakelijk te bedenken, dat de 
theologische uitspraken over het ambt, vertaald in de termen van de sociale status, die de 
enige termen zijn waarin zelfs de meeste lidmaten van de kerk over het ambt hebben leren 
spreken, niets minder dan een groteske indruk moeten maken in een tijd als de onze. Een 
zinvol gesprek over het ambt zal moeten beginnen op het punt waar het eigen karakter van 
het kerkelijk gezag duidelijk onderscheiden moet worden van allerlei voorstellingen over het 
kerkelijk ambt als een sociale vaderfiguur die vanzelfsprekend op erkenning en 
onderwerping door de leden van kerk (en maatschappij) aanspraak zou hebben. Wanneer 
de Bijbelse uitspraken over het gezag van het ambt binnen de juiste kaders geïnterpreteerd 
en begrepen worden, zullen bepaalde weerstanden tegen het gezag van het ambt reeds als 
misverstanden openbaar worden. Eveneens zal het dan ook duidelijk zijn dat de kerk niet 
alles dat in het verleden als gezag van het ambt gegolden heeft, moet verdedigen. Het is niet 
nodig over de gehele linie dramatisch te doen over de krisis van het ambt. Het is niet een 
algehele negatieve zaak.42 Het kan leiden tot een zuiverder begrip voor wat het ambt 
wezenlijk bedoeld is te zijn. Dan moet het ook mogelijk zijn aan de gemeente duidelijk te 
maken waarom een besliste reserve ten opzichte van bepaalde aspecten van de 
hedendaagse gezagsopvattingen geboden is. 

                                                           
41 Vgl K. Marti, Guerillataktik und Parteilichkeit. Überlegungen eines Gemeindepfarrers, PTh, 58, 169, 363 

ev; A. A. K. Graham, Should the ordained Ministry now disappear? Theology, 71, 1968, 242 ev. 
42 Vgl G. N. Lammens, Liturgische Jaarorde en kerkelijke Kalender, 1970, die ten opzichte van de krisis op 

liturgisch gebied zegt dat we de krisisverschijnselen niet als tekenen van een algehele malaise moeten 

beschouwen. Hetzelfde geldt ook van de krisis van het ambt. 



Dat we hier voor een moeilijke taak staan, is wel duidelijk. Het laat zich vragen of het na 
zoveel eeuwen Corpus Christianum nog mogelijk is het begrip, “ambt” uit te pellen uit allerlei 
misverstanden en onzuivere connotaties. Misschien is het daarom dat sommigen al 
voorgesteld hebben het begrip ambt liever helemaal niet meer te gebruiken.43 Wij geloven 
echter dat het begrip ambt op zichzelf best gehandhaafd mag worden, wanneer we alleen 
maar het geestelijk karakter van het Bijbelse spreken over het gezag van de kerkelijke dienst 
duidelijk kunnen maken. 

Volgens het Nieuwe Testament is het gezag van het ambt een genormeerd gezag.44 Het 
staat binnen duidelijke grenzen. Eigenlijk moet men zeggen, dat het ambt geen enkel eigen 
gezag heeft, maar alleen gezag heeft zolang het aan Jezus Christus ondergeschikt blijft en 
Zijn gezag vertegenwoordigt.45 Zolang de ambtsdrager Christus representeert en naar Hem 
heenwijst, is de gezondene als de Zender. Op het moment echter dat dat niet meer gebeurt, 
vervalt ook zijn gezag en hoeft niemand zich meer aan hem te onderwerpen.46 Het ambt 
staat geheel in dienst van de Heer, van Zijn Woord en Zijn Geest. Niet omdat iemand in het 
ambt staat, maar omdat en voor- zover hij in zijn ambt drager van het Woord Gods en 
“instrument” in dienst van de Heilige Geest is, heeft zijn optreden voor de gemeente gezag.47 
Dat wil zeggen: het gezag van de ambtsdrager is volgens het Nieuwe Testament een gevuld 
gezag, een materieel gezag, helemaal afhankelijk van de wijze waarop het evangelie 
daardoor gediend wordt. 

Op dit punt is er in de tijd van de Reformatie een geweldige strijd gestreden. De 
reformatoren moesten duidelijk maken waaraan ze het recht ontleenden ongehoorzaam te 
zijn aan het wettig kerkelijk gezag. Hun argument was eenvoudig: het gezag ligt niet inherent 
in de ambtsdragers opgetast en is hun niet onvoorwaardelijk en formeel eigen als een 
character indelebilis, maar is afhankelijk van de gehoorzaamheid van de ambtsdrager aan 
het evangelie, dat wil zeggen: aan Christus zelf.48 Als maatstaf voor de authenticiteit van het 
ambtelijk gezag kan dus nooit enkel de kerkelijke wettigheid van de ambtsdrager gelden, 
omdat het mogelijk is dat het ambt bij alle mogelijke kerkelijke wettigheid toch nog uitvalt uit 
de gehoorzaamheidsrelatie tot Christus. Daarom moet de kerkelijke wettigheid van het ambt, 
die op zichzelf waardevol is, gedragen worden door en gevuld worden door de geestelijke 
wettigheid van de ambtsdrager, namelijk zijn onderworpenheid aan en trouw jegens het 
Woord van God. Zo werd gehoorzaamheid aan het ambt ten diepste gehoorzaamheid aan 
het Woord van God en geen gehoorzaamheid aan mensen op grond van het feit dat ze nu 
eenmaal bepaalde kerkelijke functies bekleden.49 

                                                           
43 We kunnen hier vooral denken aan K. Barth, voor wiens gevoel in het begrip ambt te veel van een 

hiërarchisch element aanwezig was. Vgl K.D. IV/2, 787, waar Barth vraagt of het niet tot de taak van een goed 

kerkrecht zou behoren “schon sprachlich den fatalen Begriff 'Amt' zum Verschwinden zu bringen und durch 

den im Unterschied zu jenem auf alle Christen anzuwendenden Begriff eben des 'Dienstes' zu ersetzen haben”. 

TR. Rendtorff ziet in de ambtsopvatting van Barth een duidelijk voorbeeld van hoe de theologie inspeelde op 

de algemene sociale situatie en meewerkte aan de reducering van de functies van het ambt tot dienst, en wel 

dienst van een bijzondere aard, vgl a. art., 82 ev. 
44 Vgl W. D. Jonker, Om die regering van Christus in Sy kerk, 1965, 6 ev. 
45 Vgl Schroten, a. art., 25. 
46 Vgl K. Sietsma, aw, 93 ev; H. Bouwman, Geref. Kerkrecht, I, 347 ev; K. G. Steck, Recht und Grenzen 

kirchlicher Vollmacht, Th. Ex. H., 54, 1956, 20 ev. 
47 Vgl F. Haarsma, Geest en Kerk, 267 (over de ambtsopvatting van DR. O. NOORDMANS). 
48 Vgl W. Van’t Spijker, De Ambten bij Martin Bucer, 1970, vooral 349 ev en 438 ev. 
49 Vgl Calvijn, Inst. IV, IX, 3–7; Confessio Augustana en Apol. Conf. Aug., art. VIII. Typerend is de volgende 

uitspraak van de Conf. Augustana, art. XXVIII, in verband met het beroep op Hebr. 13 :7 om een 

onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het ambt te rechtvaardigen: “Dieser Spruch fordert, dass man Sol 

gehorsam sein dem Evangelio, denn er gibt den Bischofen nicht eine eigen Herrschaft oder Herrengewalt ausser 

dem Evangelio; so sollen auch die Bischofe nicht wider das Evangelium Satzung machen, noch ihre Satzunge 



Van een onfeilbaar ambt is er op dit standpunt helemaal geen sprake meer. Ook het 
ongenormeerd beroep op het gezag van de kerk als gefundeerd in de beloften aangaande 
de Heilige Geest die de kerk in alle waarheid zal leiden, kan in dit verband geen opgeld meer 
doen, nu alles betrokken is op de vraag of er werkelijk naar de stem van de Geest geluisterd 
wordt, die niet buiten het Woord om en in ieder geval niet tegen het Woord in zal leiden.50 
Het is duidelijk dat men op deze wijze niet meer statisch over het gezag van het ambt kan 
spreken. Het is alles dynamisch geworden. Het ambt als institutaire grootheid wordt niet 
opgeheven, maar ontvangt een eigen karakter.51 Van eigen grootheid en heerlijkheid, van 
eigen belangrijkheid is er bij het ambt geen spoor meer over. Het staat alles in het teken van 
Johannes 3: 30 – “Hij moet wassen, ik moet minder worden!” Het gezag van het ambt is het 
gezag van het evangelie, is het gezag van Christus, of het is geen gezag. Maar het gezag 
van Christus is geen vaandel waarmee de ambtsdragers mogen zwaaien en zichzelf mogen 
versieren op een wereldse wijze. Het staat doorgaans ook als een krisis boven de 
ambtsdragers, zelf. 

Het zal voor ieder duidelijk zijn dat een dergelijke opvatting van het gezag van de 
ambtsdrager weinig aanleiding kan geven tot de verdediging van een sociale status voor de 
ambtsdragers en tot een ongenormeerde gezagspretentie van hun kant. Wij zullen niet 
treuren over het feit dat de ambtsdragers in onze tijd een sterke reductie van hun functies in 
de maatschappij moeten incasseren en dat ze maatschappelijk tot gewone mensen 
geworden zijn. Misschien komt daardoor juist de mogelijkheid vrij dat het ambt zichzelf weer 
beter begrijpt in zijn functie van de heenwijzing naar Christus zelf en in zijn karakter als 
dienst in de ware zin van het woord. Te vaak is er in het verleden toch het gevaar geweest 
van een verborgen zelfhandhaving van het ambt en een voeren van heerschappij onder het 
gewaad van de kerkelijke dienst aan de maatschappij. 

De dienstknechtsgestalte is vaak helemaal zoek geweest en het zal de ambtsdrager alleen 
maar ten goede komen dat hij zich niet meer een van de meest geziene en geëerde figuren 
in de samenleving mag moeten, maar een dienstknecht die niet boven zijn Heer is en dus 
ook deel mag hebben aan de nederigheid van de Heer. Wij zullen ook niet treuren wanneer 
er in onze tijd een afkeer komt van een louter formeel gezag van de ambtsdrager en de eis 
gesteld wordt dat achter titels en positie ook innerlijk gezag zichtbaar moet worden, dat de 
aanspraak op gezag ook gevuld moet zijn met een evidente heenwijzing naar de Christus die 
men verkondigt.52 Het is voor de kerk geen bedreiging dat er in onze tijd een roep om 
waarachtigheid opgaat en een zoeken naar een gezag dat zich niet met een hoge pretentie 
opstelt, maar zichzelf waarmaakt en aan de vruchten doet kennen.53 Het zou voor de kerk 
alleen dan een bedreiging kunnen zijn, wanneer de kerk het getuigenis van het Nieuwe 
Testament aangaande de aard van het ambtelijk gezag niet meer zou begrijpen. 

Op dezelfde wijze is er ook geen reden om zonder meer afwijzend te staan tegenover de 
gedachte die in onze tijd sterk op de voorgrond staat, dat gezag alleen kan functioneren 
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waar de ondergeschikten op een vrijwillige en mondige wijze het gezag aanvaarden en 
erkennen. Van het kerkelijk gezag geldt het immers in het bijzonder, dat het nooit dwingt en 
niet dwingen mag, maar overreedt en aanstuurt op een keuze in vrijwilligheid.54 Het gezag 
van het ambt houdt geen heerschappij over het geweten in en heft de zelfstandigheid van 
degenen die aan het ambt onderworpen zijn, nooit op. Daardoor krijgt de verhouding tussen 
ambt en gemeente een eigen karakter, omdat de “ondergeschiktheid” van de gemeenteleden 
aan het ambt nergens volgens het Nieuwe Testament inhoudt dat de gemeente daarom ook 
onmondig zou moeten zijn en geen oordeel zou mogen hebben over datgene wat het ambt 
zegt en doet. Het Nieuwe Testament stuurt juist aan op de geestelijke volwassenheid van de 
gemeente, wil men: op de mondigheid van de gemeente.55 Het ambt staat in dienst van de 
groei naar de volwassenheid in Christus en zal zich alleen maar moeten verheugen wanneer 
de gemeente vele blijken van mondigheid, geestelijke zelfstandigheid en een juist oordeel 
over de zin van het evangelie geeft. Het Nieuwe Testament kent daarom ook de opdracht 
aan de gemeente om de ambten te controleren of in hun woord wel het Woord van God in 
zijn evident gezag gehoord kan worden.56 

De Reformatie heeft oer-Bijlbelse noties naar voren gehaald toen gesproken werd van het 
feit dat het ambt gesitueerd is in het midden van een gemeente van louter ambtsdragers die 
niet onvoorwaardelijk onderworpen zijn aan de bijzondere ambten, maar de roeping hebben 
de geesten te beproeven, of ze uit God zijn (1 Jon. 4: 1) en alleen dáár gehoorzaamheid te 
schenken, waar men de trouw aan het Woord van God bij de ambtsdragers ontdekt. De 
Reformatie wilde met het Nieuwe Testament belijden dat het gezag van het ambt niet maar 
formeel van boven komt, maar dat de onderworpenheid aan het gezag van het ambt een 
basis heeft in de evidentie waarmee dit gezag in het gezag van Christus zelf gefundeerd is. 
De gemeente moet het ook kunnen zien dat in de betoning van Geest en kracht door de 
ambtsdragers werkelijk het gezag van Christus zelf tot haar komt.57 Het gezag is wel uit God, 
maar functioneert menselijk in de zin dat het door de mens erkend en daarom ook aanvaard 
moet worden. Daarom heeft de gemeente ook het recht om over het ambt te oordelen, 
hoewel ze aan het ambt onderworpen is.58 De gemeente is daarom geen stemloze 
“onderhorige” van de ambtsdragers, maar een volwaardige gespreksgenoot van de 
ambtsdragers, onderworpen en toch niet onvoorwaardelijk onderworpen, in het ambt 
geconfronteerd met het gezag van Christus en toch ook voortdurend het ambt toetsend aan 
het gezag van Christus.59 Zo staat het ambt ook weer tegenover de gemeente als 
vertegenwoordiger van Christus, maar is aan de andere kant ten diepste aan de gemeente 
verbonden, omdat de ambtsdragers zelf ook gemeenteleden zijn en in gemeenschap met de 
gehele gemeente functioneren.60 Het ambt is aan de ene kant orgaan van Christus, maar 
aan de andere kant ook orgaan van de gemeente; het vertegenwoordigt Christus, maar het 
vertegenwoordigt ook de gemeente. Het ambt verschilt van de gemeente alleen met 
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betrekking tot de specifieke taak die aan het ambt verbonden is, maar is voor de rest 
volkomen gelijk met de gehele gemeente, omdat ook ieder gemeentelid een bepaalde 
roeping heeft. Het gezag van het ambt met betrekking tot de gemeente rust dus helemaal in 
de dienst die het ambt aan de gemeente moet verrichten,61 maar in deze dienst moet het 
ambt door de gemeente gecontroleerd worden. Zo vertoont de verhouding van ambt en 
gemeente een eigenaardig karakter dat goed begrepen moet worden, wil men de huidige 
ontwikkelingen rondom het ambt op de juiste wijze beoordelen. 

Het gevoelige punt 

Het is duidelijk dat wij in de Bijbelse opvatting aangaande de aard van het ambtelijk gezag 
verschillende accenten kunnen ontdekken die ons ervoor behoeden kunnen alleen maar te 
treuren over alles wat er in de wereldkerk aan afbraak van het traditionele ambtsbeeld uit de 
tijd van het Corpus Christianum plaatsvindt. Terzelfdertijd mogen we ook niet de ogen sluiten 
voor de wezenlijke verschillen die er bestaan tussen het Bijbels ambtsbeeld en het daarmee 
samenhangend gezag en de gezagsopvattingen die vandaag opgeld doen. 

Men kan deze verschillen misschien op de beste wijze samenvatten door te zeggen dat wij 
vandaag te maken hebben met een secularisering van het gezagsbegrip. Dat is het 
gevoelige punt. Daardoor komt het dat, bij alle uiterlijke schijn van overeenkomst tussen de 
Bijbelse opvatting van het gezag van het ambt en datgene wat men vandaag onder een 
democratische visie op het ambt verstaat,62 het verschil onoverbrugbaar blijft. Het gaat om 
een verschillende wijze van fundering van het gezag en daarom ook om een verschillende 
kijk op de aard van het ambtelijk gezag. Het is voor een Bijbelse opvatting van het ambt 
noodzakelijk ervan uit te gaan dat in het ambt een mens het gezag van Christus zelf 
vertegenwoordigt, een geschonken en verleend gezag, een vreemd gezag dat teruggaat op 
de verkiezing en roeping van Godswege. Dit gezag komt de ambtsdrager niet toe door 
delegatie van de kant van de gemeente en is ook niet afhankelijk van de erkenning door de 
gemeente. De ambtsdrager is geen ambtenaar van de gemeente, geen functionaris in dienst 
van de gemeente die gebonden is aan de opdrachten en het goedvinden van de gemeente. 
Zijn ambt rust in zijn zending door Christus en ontleent zijn waarde en betekenis aan het 
Woord van God dat a priori gezag voor de gemeente heeft.63 Men zou kunnen zeggen dat 
het ambt tegenover de gemeente in een positie van vrijheid verkeert en daarin ook werkelijk 
tegenover de gemeente staat. Haalt men dit element uit het ambtsbegrip weg, dan houdt 
men geen Bijbels ambtsbegrip meer over, maar een geseculariseerd functionaris- begrip dat 
volop werelds is en niet meer in staat is om de diepten van het Bijbelse ambtsbegrip te 
verdisconteren. 

Natuurlijk: bij het functioneren van het ambt in de gemeente houdt deze vrijheid van het ambt 
tegenover de gemeente geen heerschappij in, geen afgeslotenheid tegenover de inspraak, 
de controle en de kritiek van de gemeente. Dat hebben we duidelijk genoeg gezegd. Juist 
omdat het in het ambt helemaal om dienst gaat, zal het ambt in zijn vertegenwoordiging van 
Christus niets anders mogen doen dan naar Christus heenwijzen, en dat zal hij ook moeten 
doen in de gestalte van een dienstknecht, met de nederigheid, tact en liefde van een 
navolger van Christus. Hij wordt daardoor echter geen dienstknecht van de gemeente, maar 
blijft een dienstknecht van Christus (Fil. 1:1). Zijn opdracht en zijn gezag ontleent hij niet aan 
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de gemeente, maar aan de Heer.64 Daarom mag het ambt nooit gelijkgeschakeld worden 
met een “leider” van de gemeente die zijn vrijmoedigheid om leiderschap uit te oefenen, 
ontleent aan zijn erkenning door de gemeente en zich dus gebonden weet aan de 
goedkeuring van zijn woorden en daden door de gemeente. Hoe belangrijk de erkenning van 
het ambt door de gemeente ook is, ze berust niet op het feit dat de ambtsdragers keurig 
doen wat de gemeente zou willen, maar op de overtuiging van de gemeente dat de 
ambtsdrager werkelijk op een evidente wijze Christus vertegenwoordigt en als dienstknecht 
van Christus spreekt en handelt. Boven ambt en gemeente staat het Woord van God. 
Gezagsuitoefening en gezagserkenning rusten allebei in de onderworpenheid aan dat 
Woord. 

Daarom is het ook een secularisering van het Bijbelse gezagsbegrip wanneer men zegt dat 
de erkenning van het ambt door de gemeente plaatsvindt op grond van het feit dat de 
ambtsdrager zichzelf waarmaakt door zijn deskundigheid of zijn persoonlijke kwaliteiten of 
zijn waarachtigheid of pastorale grondhouding of wat dan ook.65 Voor de goede functionering 
van het gezag zijn deze dingen uiteraard zeer belangrijk. Ten diepste ontleent de 
ambtsdrager echter zijn gezag niet aan deze dingen. Wanneer Paulus zegt dat zijn spreken 
en prediking niet met meeslepende woorden van wijsheid geweest is, maar met betoon van 
Geest en kracht (1 Cor. 2:4), dan legt hij daarin de wortel bloot waarop alle erkenning van 
het gezag van de ambtsdrager in de gemeente zal moeten rusten: het inzicht en de kennis 
dat God zelf hier door zijn dienstknecht aan het woord is. Niet de kundigheid van de man die 
spreekt, niet zijn professioneel gezag,66 niet zijn pastorale grondhouding, niet zijn attitude, 
niet zijn geloofwaardigheid, maar de Geest en de kracht vormen de brug waarover de 
gemeente gaat om zich over te geven aan het Woord dat verkondigd wordt. Misschien zegt 
men dat deze tegenstelling zó niet gemaakt mag worden, omdat deze dingen elkaar niet 
noodwendig behoeven uit te sluiten. Dat ze elkaar niet behoeven uit te sluiten, daarover 
kunnen we het volledig eens zijn. Maar het is een ongeoorloofde secularisering van het 
ambtsgezag wanneer men het voorstelt alsof de ambtsdrager zijn gezag moet verdienen 
door zijn persoonlijke kwaliteiten en niet meer ziet dat de betoning van Geest en kracht een 
andere dimensie is en het gezag van het ambt uiteindelijk terugvoert op het Woord van God 
en niet op de eigen kwaliteiten van de ambtsdrager. 

Wij leven nu eenmaal in een tijd waarin de secularisatie in trek is. Het opvallende is dat men 
in een geseculariseerde theologie gaat werken met de resultaten en het begrippenmateriaal 
van de zogenaamde menswetenschappen. Daar zou dan een stuk realisme in gelegen zijn. 
Men zal het ambt dan onder de “beroepen” moeten indelen, men zal moeten proberen hem 
door het bijbrengen van allerlei kundigheden een goede vertegenwoordiger van de 
zogenaamde “helping professions” te maken, men zal het accent op zijn vorming tot een 
goede counsellor moeten leggen, hem moeten helper om door zijn persoonlijke initiatief en 
habitus een persoonlijk gezag in de “groep” of de gemeente op te bouwen. Of men zal van 
hem een “theologisch specialist” moeten maken, die door zijn kennis van de theologie in 
staat is theologische “informatie” te verstrekken waar en wanneer gevraagd. Vormingsleider, 
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discussieleider, deskundige ... dat zijn uiteindelijk de termen waaronder het ambt vanuit de 
woordenschat van de menswetenschappen te vangen is. 

Het valt niet te ontkennen dat een dergelijk soort spreken over het ambt een apologetisch 
doel heeft: men wil het aan de moderne, geseculariseerde mens duidelijk maken dat het 
ambt heus niet zo “mythisch” opgenomen hoeft te worden, dat men ook antimetafysisch kan 
denken en toch nog het ambt kan inpassen in een samenleving die niet meer kan geloven in 
een gezag dat “van Boven komt”. Het ambt komt zo helemaal op het menselijk vlak te staan. 
Het kan zichzelf rechtvaardigen “etsi Deus non daretur”. Het kan zich inzetten voor de mens 
en daarin juist helemaal dienst zijn. Ook hier is het echter weer duidelijk dat de Bijbelse 
begrippen anders gevuld worden. Ook Bijbels gezien is het ambt helemaal dienst, maar 
primair toch dienst aan het Woord en dáárin ook dienst aan de mensen. In een 
geseculariseerde ambtsopvatting is de dienst van bet ambt helemaal op de mensen gericht. 

Deze gedachten passen in het raam van een theologie die de secularisatie serieus wil 
nemen, de mondigheid van de moderne mens ten volle wil honoreren en daarom met een 
kerkbeeld werkt dat sterk afwijkt van het Bijbelse. Dat houdt onder anderen ook in dat men 
wil wegkomen van de voorstelling van de kerk als een kudde die verzorgd, geweid en geleid 
moet worden. Teruggrijpend op oer- Bijbelse gegevens spreekt men over het feit dat de kerk 
niet maar een arbeidsveld is voor de ambten, maar een arbeidsmacht die een roeping in de 
wereld heeft. Het accent op de rol van de zogenaamde “leek” in onze tijd is uiteraard geen 
toevalligheid.67 Wat Berkhof de functionele ecclesiologie genoemd heeft - een ecclesiologie 
waarin het accent helemaal op de zending van de kerk, op haar apostolaat, komt te vallen - 
is het theologische antwoord op de situatie waarin de kerk in een geseculariseerde wereld 
terecht gekomen is.68 Ook van de kerk verwacht men dat die zich geloofwaardig moet maken 
en moet bewijzen. Dat kan echter alleen gebeuren wanneer de kerk door een 
ongereserveerde presentie in dienst aan de wereld opgaat. De kerk moet niets voor zichzelf 
willen, moet ook niets in zichzelf of voor zichzelf zijn, maar moet bereid zijn in een volledige 
dienstknechtsgestalte in de wereld vóór te leven wat het betekent voor anderen te leven. Dat 
houdt onder anderen weer in dat de kerk zich dus voornamelijk met de aardse noden, met 
verdrukking en onrecht, met het lijden en de strijd van de mensen bezig houdt. Wanneer de 
kerk nu zo helemaal naar buiten gekeerd is en zich vooral met het aardse heil inlaat, 
verschrompelt de grond onder de voeten van de traditionele ambtsdrager, die toch zeker ook 
herder geweest is van een kudde die zelf wat nodig had en een drager was van een Woord 
van heil óók voor de mensen van de kerk.69 Men doet in de functionele ecclesiologie net of 
de kerk zelf geen behoefte meer heeft om geweid en gevoed te worden, of de kerk alleen 
maar kan oprukken om protestmarsen te houden en present te zijn op de plaatsen waar de 
beslissingen vallen, zonder voortdurend uit het Woord zelf aangesproken, vermaand, tot 
bekering geroepen en gesterkt te worden. Men doet net of de kerk al aan “informatie” 
voldoende heeft en dus kan volstaan met de bijdragen die allerlei deskundigen vanuit hun 
levensmilieu zouden kunnen leveren met betrekking tot bepaalde brandende kwesties 
(waarbij de theoloog- deskundige óók nog een bepaald gezichtspunt zou 
vertegenwoordigen). Natuurlijk is er bij een dergelijke opvatting van wat de kerk is, geen 
plaats meer voor het ambt en de gezagvolle verkondiging van het Woord, maar in welk een 
armoede en activisme en werkgerechtigheid zijn wij dan terecht gekomen! 

Wie theologisch over het ambt wil spreken, dient zich ervan bewust te zijn dat allerlei 
sociologische en cultuur-historische analyses niet de leidster van de theologie kunnen zijn, 
hoe belangwekkend ze ook in zichzelf mogen zijn. Dergelijke analyses kunnen ook 
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mythische trekken aannemen en tot een kennisbron voor wat kerk en ambt zouden moeten 
zijn, verheven worden. Dan gaat men met begrippen als secularisatie en mondigheid, 
vaderloosheid en de verandering van gezagsstructuren werken alsof de theologie zich 
binnen het kader dat met dergelijke begrippen aangegeven is, zal moeten bewegen. 
Gelukkig is de Vader van onze Here Jezus Christus nog wat anders dan een autoritaire 
gezagsfiguur en kent de Bijbel een onderworpenheid aan het gezag van Gods Woord die 
nog wat anders is dan onmondigheid. Het evangelie is gewoon anders. Hoe zuiverder de 
theologie zich met het evangelie bezig houdt, hoe groter zal haar mogelijkheid zijn duidelijk 
te maken dat het ambt niet samenvalt met bepaalde historische ambtsbeelden, maar ook 
niet met de geseculariseerde functionaris of theoloog- deskundige van sommige theologen 
van vandaag. 

Het moet voor de theologie ook vandaag nog mogelijk zijn zodanig over het ambt te spreken, 
dat het duidelijk is dat het gezag van het ambt niets anders mag zijn dan het gezag van het 
Woord van God, het gezag van Jezus Christus zelf, en dat het ambt alleen begrepen kan 
worden vanuit deze directe betrokkenheid op Hem. 


