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Dominee, ouderling, diaken. Zo kennen we onze ambtsdragers. Dat is het vertrouwde beeld van de kerkdienst. Daar zien
we ze optreden in de gemeente. Zijn zij het nou, die het werk doen in de gemeente? Sommigen vinden van wel. Zij zijn er
voor aangesteld. Ze nemen het waar voor de gemeente. Anderen hebben daar meer moeite mee. Waarom zou een
dominee een aparte plaats hebben in de gemeente? Moet ik me schikken naar ambtsdragers? Ben ik als gemeentelid soms
niet mondig?
Ziedaar veel stof tot discussie. De praktijk geeft er soms ook wel aanleiding toe. Maar dan is het altijd goed terug te gaan
naar de bron. Daar moet je elkaar kunnen vinden bij het luisteren naar wat God zegt. Voor dit artikel probeer ik een paar
lijnen rond het ambt te schetsen, voornamelijk aan de hand van Efeze 4:7-16. Wie het gedeelte erbij neemt, zal vanzelf de
verschillende elementen terug vinden.

Lichaam van Christus
Je zou de kerk een soort groep kunnen noemen. Je hebt veel soorten groepen of verenigingen. Vaak zijn het mensen die
iets samen doen en daarvoor elkaar opzoeken. En altijd als mensen bij elkaar komen, kiezen ze een paar mensen die
leiding geven aan de zaak. Logisch. Er moet nu eenmaal iemand het voortouw nemen.
In de kerk zijn we ook een groep. En ook daar hebben we mensen nodig die het voortouw nemen. Is daar nu het ambt in
de kerk mee verklaard?
Nee. Want in de kerk zoeken we elkaar niet uit. We worden aan elkaar verbonden door Christus. De kerk, dat is niet onze
groep. Dat is het lichaam van Christus. Een erenaam. Hij het Hoofd. Wij de leden. Als we bij Christus horen, worden we
aan elkaar gegeven.

Het Hoofd en het lichaam
Een lichaam functioneert bij de gratie van het hoofd. Vandaaruit worden alle leden geregeerd. Daarvandaan ontvangen ze
de impulsen die nodig zijn om te functioneren. En dan kan het lichaam gaan groeien. Het kan rijpen naar volwassenheid.
Zo is er een directe band tussen Christus en wie van Hem zijn. Hij heeft zijn woord toevertrouwd aan de gemeente. Hij
heeft zijn Geest gegeven aan de kerk. De leden van de kerk leven bij de gratie van Christus. Dat is zijn genade. Een
genadegave die gegeven is aan alle leden. Aan ieder naar de mate waarin Christus haar schenkt. Als lid ga je met die
genadegave aan het werk, op de plaats die je in het lichaam ontvangen hebt. Gegarandeerd, dat je de andere leden zoekt
en ook vindt. Zo komt er ruimte voor opbouw van het lichaam. Maar altijd ontleent het lichaam die opbouw aan het Hoofd.

In het gelid
Met het voorgaande leek eigenlijk het beeld klaar. Het Hoofd regeert de leden. En zo functioneert het lichaam van
Christus. Er is een directe band tussen Hem en de gemeente.
Toch is daarmee de organisatie van de gemeente niet rond. Alle leden ontlenen aan Christus hun kracht. Zeker. Maar het
lichaam is geen losse verzameling van leden. Elk lid moet goed op zijn plaats functioneren.
Een arm moet niet uit de kom schieten. Een enkel moet niet verzwikken. Je zou kunnen zeggen: de leden moeten in het
gelid functioneren. Een lichaam heeft daar zo zijn eigen voorziening voor. Er is in een lichaam een duidelijke geleding door
middel van spieren en pezen. Die doen dienst om de leden te ondersteunen, te stimuleren en te coördineren.
Daarvoor geeft Christus in de gemeente ook bepaalde geledingen. Die zijn bedoeld om de leden goed te laten functioneren.
Als zodanig heeft Christus apostelen en profeten gegeven, evangelisten en herders en leraars. Ze zijn als spieren en pezen
die gericht zijn op het functioneren van de leden van het lichaam.

Gave van Christus
Ambten zijn dus een gave van Christus. Dat is een belangrijk gegeven. Als wij een ambtsdrager zien optreden in de
gemeente, is dat niet zo maar een van de mannen die wij hebben aangewezen om het voortouw te nemen. Dan is dat
iemand achter wie je Christus mag zien staan. Natuurlijk zijn wij wel betrokken geweest bij hun verkiezing. Maar we
hebben hen juist gekozen, omdat we in hen de gaven van Christus' Geest herkenden. Het is dus niet ons initiatief dat zij een
ambt ontvingen. Dat is leiding van de Geest.
Ambten zijn dus een instelling van Christus. Er zijn ook andere plaatsen in het Nieuwe Testament, waar dat duidelijk blijkt
(Hand 14:23; Hand. 20:28; Titus 1:5 enz.). Naast de gaven die elk lid zelf heeft gekregen, ontvangt de gemeente als geheel
extra gaven in haar ambtsdragers. Zie het ambt maar zo: als een feestcadeau van de ten hemel gevaren Christus. Dat de



gemeente daarmee een belangrijke gave in bezit heeft, blijkt wel als je let op de bedoeling van het ambt.

Gericht op de gemeente
Ambtsdragers zijn er om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat mag je ook verwachten volgens het beeld. Spieren
en pezen zijn er niet om zichzelf. Ze zijn er om de ledematen.
Zo zijn ambtsdragers er niet om zichzelf. Ze zijn er voor de leden. Ze zijn er voor de opbouw van het lichaam. Een
ambtsdrager is erop gericht het dienstbetoon van de leden zo veel mogelijk te bevorderen. Dat kan door toerusten, door
stimuleren, door coördineren enz. Ambten functioneren dus pas goed, als ze dienst doen als de geledingen van het lichaam.
Dat geeft de zuivere verhouding weer tussen ambt en gemeente.

Wat voor ambten?
Het rijtje dat Paulus noemt in Ef. 4, komt trouwens niet erg overeen met de ambten die wij kennen. En dat valt vaker op in
het Nieuwe Testament. Na Christus' hemelvaart treden de apostelen op. Zij leggen in hun prediking het fundament van de
kerk. In hun dienst en in hun spoor zien we vervolgens heel wat verschillende ambten verschijnen: de zeven in Hand. 6,
profeten, leraars, oudsten, evangelisten enz. En het is eigenlijk nooit echt duidelijk wat hun taken precies geweest zijn.
Toch blijkt dat bij de organisatie van de kerk langzamerhand één ambtsdrager opvallend naar voren komt: de oudste. Op
iedere plaats worden oudsten aangesteld (Hand. 14:23; Titus 1:5). Regelmatig blijkt hun aanwezigheid als vanzelfsprekend
gezien te worden (Hand. 20:17; 1 Petrus 5:1).
Naast de oudste zien we de diaken verschijnen (Fil. 1:1; 1 Tim. 3). En daar houden wij ons ook eigenlijk maar aan. Ons
rijtje is dus korter dan in Ef. 4. Maar het belangrijkst is dat we hen wel zien functioneren in het perspectief van Ef. 4. Gave
van Christus, gericht op het lichaam.

Dominee, ouderling, diaken?
Ons rijtje is korter. Het lijkt er zelfs op, dat we in Ef. 4 van ons rijtje alleen maar de dominee tegenkomen. Herders en
leraars worden ze immers genoemd. En zo zijn wij gewend de dominee te noemen. Toch is het de vraag, of we dat zo
gemakkelijk terug kunnen lezen.
Er is eigenlijk maar één plaats in de Bijbel, waaraan wij het verschil tussen de dominee en de ouderling ontlenen. Dat is 1
Tim. 5:17. Daar gaat het over oudsten die goede leiding geven, vooral die zich belasten met prediking en onderricht. De
nadruk valt dan op 'prediking en onderricht'. Dat zou dan een speciale taak zijn van bepaalde oudsten. En wij denken dan
natuurlijk aan de dominee. Toch is de laatste tijd wel aannemelijk gemaakt, dat we de nadruk moeten leggen op 'zich
belasten met'. Dan wordt hier dus onderscheid gemaakt tussen mensen die volledig de last van het ambt dragen, en
mensen die minder belast worden. Full-timers en part-timers zou je kunnen zeggen.
Natuurlijk past dat ook heel goed op onze dominees en ouderlingen. Het plaatst alleen de dominee nog wat meer als
oudste onder de oudsten. En dat is zowel voor ambtsdragers als gemeente heel gezond. Allicht kan dat bijdragen aan de
verkleining van de afstand tussen ambt en gemeente.

Christus, ambt, gemeente
Afstand moet er helemaal niet zijn. Dat maakt het beeld van het lichaam toch wel duidelijk. De ambten worden de
geledingen van het lichaam genoemd. Dat zet de ambtsdragers duidelijk op hun plaats midden in de gemeente. Zij
functioneren pas goed, als ze volledig gericht zijn op de gemeente. Dat betekent dus ook, dat zij niet de mensen zijn die het
werk doen in de gemeente. Als een ambtsdrager zijn werk goed doet, zal er in de gemeente juist veel dienstbetoon gaan
opbloeien.
En zo kan een ambtsdrager dus ook geen belemmering betekenen voor de mondigheid van de gemeenteleden. Hij dient die
mondigheid juist. De groei naar volwassenheid wordt door echte ambtsdienst altijd bevorderd.
Je zou dus kunnen zeggen dat ambtsdragers een extra band vormen tussen Christus en de gemeente. Als christen ben je
niet afhankelijk van je dominee of je ouderling voor je band met Christus. Er is direct contact tussen Hem en wie in Hem
gelooft.
Maar om die band te beschermen legt Christus een extra band aan. Zorg van het Hoofd voor de leden. Een verrekte spier
kan zo maar je voet onbruikbaar maken. Een gescheurde pees kan je been uitschakelen. Haperende ambtsdienst kan
verlammend werken in de gemeente. Leden die echt een lichaam willen vormen onder dit Hoofd, stellen de dienst van de
geledingen op prijs.

Verwerking:
1.In de beleving van veel mensen komt het nogal eens voor, dat men de ambten eigenlijk tussen Christus en de gemeente



ziet staan. Welke visie op het ambt zou er op de achtergrond meespelen, als mensen bijv. zeggen: "De preek moet
de gemeente voor een hele week genoeg meegeven"? Ga na of in dit opzicht verschil gemaakt wordt tussen de
dominee en de andere ambtsdragers.

2.Een onderwerp als dit kun je eigenlijk niet los van de praktijk behandelen. Het is daarom heel nuttig een aantal
aandachtspunten gewoon eens door te meten met het oog op de situatie in eigen plaatselijke gemeente. Vragen als:
staan onze ambtsdragers midden in de gemeente? Laten wij ons door hen stimuleren tot dienstbetoon? enz., zetten
het onderwerp midden in het concrete gemeenteleven. Zo pluk je ook het meest direct de vruchten van
gezamenlijke bezinning.

3.Het rijtje ambtsdragers dat wij kennen, is korter dan dat van het Nieuwe Testament. Het is de moeite waard eens na te
gaan, of we soms ook nog een ander ambt uit de Bijbel vandaag in de gemeente een plaats zouden kunnen geven.
Zouden wij bijv. geen behoefte hebben aan het ambt van evangelist?
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