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Ach, zo doen we de dingen hier niet… 
Arie is 27 jaar oud en staat volop in het bedrijfsleven. Sinds kort is hij ouderling. Tijdens 
een van zijn eerste kerkenraadsvergaderingen stelt Arie voor om het plan van de 
evangelisatiecommissie efficiënter te behandelen. Er wordt gelachen. ‘Ach, jij bent pas 
nieuw. Zo doen we de dingen hier niet. Dat kun jij nog niet weten, maar daar kom je 
vanzelf wel achter.’ 
Een zelfde soort ervaring heeft Arie na enkele huisbezoeken die hij aflegt met een ervaren 
broeder. Na drie kwartier rondt die broeder de gesprekken steeds af - terwijl in Aries 
beleving de gesprekken juist goed op gang komen. Geen tijd, we hebben nog een tweede 
huisbezoek vanavond. Kan dat niet anders dan? Ach, zo doen we de dingen hier niet. Maar 
dat kun jij nog niet weten.… 
 
Voorbereiding op het ambt?? 
Is bovenstaande situatie een karikatuur? Ik weet van (GVI/classicale) cursussen ‘voorbereiding 
op het ambt’. En als ik vanuit mijn ervaring binnen het GVI een uitspraak zou doen, dan denk ik 
dat de meeste ambtsdragers nauwelijks voorbereid worden op het ambt. In dit artikel wil ik je 
aanknopingspunten geven voor je voorbereiding op het ambt. Je kunt deze persoonlijk oppakken. 
En het effect van je voorbereiding wordt groter, als je dit samen met medeambtsdragers doet. En 
dan niet alleen met andere ‘nieuwe’ broeders - het liefst met je hele kerkenraad! 
Ik kies vier invalshoeken voor deze aanknopingspunten, namelijk: 
* Visie formuleren. 
* Relaties ontwikkelen. 
* Tijd verdelen. 
* Leven uit liefde. 
 
Visie formuleren 
Ik heb drie vragen voor je. Vragen die gaan over jouw visie op.... 
1. Wie is God voor jou? En de Here Jezus? En: wie ben jij voor Hen? 
2. Hoe zie ik de gemeente eigenlijk? Hou ik ervan? Wat is mijn passie voor de gemeente? 
3. Wat is het ambt voor mij? Hoe zie ik het ambt in de gemeente? 
 
Drie vragen. Kun jij ze voor jezelf beantwoorden? Je antwoorden bepalen hoe jij in je werk als 
ambtsdrager staat. En hoe je dat werk doet. Je kunt deze vragen voor jezelf beantwoorden. Nog 
beter is het als je deze vragen met je medeambtsdragers bespreekt. Je zou dit kunnen doen als het 
team van ambtsdragers weer vernieuwd is. Of als een start van een nieuw seizoen. Ik vind het om 
twee redenen belangrijk om te doen: 
* Ik heb prof.dr. M. te Velde zo’n gesprek wel eens horen typeren als een soort 

‘verbondsvernieuwing’. En dat geeft precies het belang aan. Aan het begin van een seizoen, 
of na een gewisseld team, spreek je ten opzicht van elkaar en van de Here uit hoe jullie jezelf 
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zien ten opzichte van God, zijn gemeente, elkaar en van jullie ambt. Om van daaruit samen op 
te trekken. En ik zie nog een belang. Dat niet bij jouzelf ligt, maar bij je gemeenteleden. 

* Kijk nog eens naar de drie vragen. Je ziet dat je deze vragen probleemloos in een huisbezoek 
kunt bespreken. Maar: als jullie als ambtsdragers onderling deze vragen niet bespreken, welke 
reden heb je dan om te verwachten dat gemeenteleden ze wel met jou bespreken? 

 
Nog een richtingwijzer in dit opzicht. 
Het woord ‘ambtsdrager’ betekent in het Latijn ‘herder’. ‘Hoedt de kudde van God’, schrijft 
Petrus aan enkele oudsten (1 Petrus 5:2). Zij zijn als voorbeeld voor de kudde gegeven (1 Petr. 
5:3). Onder meer door voorbeeldgedrag kunnen gemeenteleden ook zorgzaam worden voor 
elkaar. Want herders en leraars zijn gegeven om de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon, 
zodat de gemeente van Christus als een levend lichaam gebouwd wordt (Ef. 4:11 en 12). Oudsten 
hebben dus niet het monopolie op zorg. 
 
Kortom: zelf zorg verlenen of stimuleren dat gemeenteleden dat doen. Ik doel dan op pastorale en 
diaconale zorg. Begrippen die ik - als tweede richtingwijzer - toelicht. ‘Pastoraat en diaconaat is 
het met zorg begeleiden van de één door de ander in de gemeente van Christus om met elkaar de 
weg van God te (blijven) gaan.’ 
* Begeleiden wordt bijstaan, als de persoonlijke situatie van mensen het gaan van Gods weg 

bemoeilijkt: troosten, bemoedigen, geduld hebben - en gaat dus over zowel pastoraat als 
diaconaat; 

* Begeleiden wordt terechtwijzen, als mensen afdwalen van Gods weg: vermanen, weerleggen - 
dit heeft dan meer betrekking op het pastoraat. 

 
Als kernbegrip hierbij zie ik ‘ontmoeting’. Anderen opzoeken in hun specifieke situaties. Mensen 
ruimte geven om op verhaal te komen. Om hun verhaal te plaatsen binnen Gods openbaring. En 
dat vraagt om het ontwikkelen van relaties - mijn tweede invalshoek. 
 
Relaties ontwikkelen 
Ik denk aan vier relaties waar je je op kunt bezinnen ter voorbereiding op je ambt. Je relatie met 
God, met jezelf, met je gemeenteleden en met je collega-ambtsdrager(s). 
 
Als eerste je relatie met God. Jij kunt pas een fontein van levend water worden, als je eerst zelf 
hebt gedronken bij de bron (Joh. 7:38). Neem tijd voor je bijbellezing, -studie en meditatie. Neem 
tijd voor je gebed. Alleen zo kan je relatie met God groeien. En dat is om twee redenen 
belangrijk: alleen zo krijg jij inspiratie voor je werk - zonder zijn kracht houd jij het als 
ambtsdrager niet vol. En de tweede reden: in Filippenzen 3:17a schrijft Paulus: ‘Weest allen mijn 
navolgers, broeders….’ Paulus is bewust bezig met zijn toerusterschap - je leest dat ook in 
Handelingen 20. Om zo een voorbeeld te zijn voor anderen. Investeer in je relatie met God - doe 
dat zelf - doe dat met je medeambtsdragers. Kerkenraadsbesprekingen worden echt anders als je 
eerst samen uit de bron hebt geput. 
 
Je relatie met jezelf. Als ambtsdrager ben je een door Christus gezondene. Tegelijkertijd ben je 
zondaar. En dat is een spanningsveld dat je onder ogen hebt te zien. Als je de teksten over 
voorbeeld-zijn leest: waar haal jij je inspiratie vandaan? Waar zitten dan jouw angsten? Op welke 
punten ben je hypocriet - omdat je afwijkt van wat je als voorbeeld hebt te doen? Durf je dat 
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onder ogen te zien? En bij Christus te brengen? Eigenlijk zijn deze facetten de inhoud van het 
eigentijdse begrip ‘authenticiteit’ of ‘echtheid’. 
 
Je relatie met gemeenteleden. ‘Ontmoeting’ heb ik eerder als kernwoord gekozen. Hoe zit het 
met jouw kwaliteiten om van een gesprek een ontmoeting te maken? Hoe is het met jouw respect 
voor anderen? Je inlevend vermogen? Je vermogen om je broeder of zuster te volgen en 
vervolgens als herder te leiden in het gesprek? Onderzoek eens welke gespreksvaardigheden je 
kent en gebruikt - in je werk. Hoe zou jij die kunnen toepassen in je werk als ambtsdrager. Ook 
op dit punt kun je veel leren van en met je medeambtsdragers. Overweeg deelname aan een 
cursus pastorale of diaconale gespreksvoering. Of een cursus pastoraat. 
 
Je relatie met je collega-ambtsdrager. Ik wil de mentor- of coachrelatie toelichten: termen die op 
elkaar lijken, en toch verschillen. Een mentor draagt kennis en vaardigheden over en loopt zo 
‘een paar stappen voor jou’. Een coach geeft de ruimte voor ontplooiing en ‘loopt zo naast je’. 
Het is voor elke ambtsdrager goed als hij een mentor- of coachrelatie met een ander heeft. 
Onnodig? Ik vind het indrukwekkend om in Handelingen te lezen, dat Barnabas als coach zo 
goed functioneert, dat Paulus op den duur meer ‘succes’ heeft dan Barnabas. Op welke punten 
zou jij een mentor of coach willen gebruiken? 
 
Tijd verdelen 
De derde invalshoek. Ik heb tot nu toe vooral gesproken over voorbereiding op de pastorale of 
diaconale kant van het ambtelijke werk. In de praktijk van het kerkenraadswerk komen daar 
brede kerkenraadsvergaderingen bij. Ik laat kerkenraden wel eens rekenen. Hoeveel uur gaat er in 
‘breed’ zitten? Hoeveel uur steken jullie ‘in de wijk’? En wat daarvan is ook nog vergaderen? Ik 
zie geregeld uitkomsten dat het bestuurlijke werk twee maal zoveel tijd krijgt als ‘het werk in de 
wijk’. Of nog ongunstiger verhoudingen, die kunnen oplopen tot 85/15 voor bestuur/wijk. 
 
Ik wil je vragen om in je voorbereiding op je ambt voor jezelf een verhouding te bepalen als 
richtlijn. Mijn boodschap is niet dat het bestuurlijke werk onbelangrijk is. Mijn boodschap is dat 
het belangrijk is alert te zijn op waar je je tijd in steekt. Om daarover in gesprek te gaan. Om te 
kijken hoe verhoudingen kunnen veranderen als dat nodig is. Er zijn kerken die werken met een 
nieuw bestuursconcept. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar 
www.steunpuntgemeenteopbouw.nl. 
 
Leven uit Liefde 
Aan het begin vroeg ik: houd je van de gemeente? Lees Handelingen 20:13-38 eens. Lees hoe 
Paulus zichzelf als voorbeeld stelt: zijn houding, zijn liefde, zijn hartstocht van waaruit hij zijn 
werk doet. Lees waartoe Paulus de oudsten van Efeze oproept. Heb je dat? Lees dan Openbaring 
2:1-7. Vijftig jaar later krijgt de dominee in Efeze een brief. Van Christus. Vergelijk eens wat 
Christus schrijft met waartoe Paulus oproept in Handelingen 20. Welke waarschuwingen hebben 
ze in Efeze ter harte genomen? En welke niet? Zie je welke consequentie Christus hieraan 
verbindt? 
 
Overweeg wat dit voor jou betekent. Nog liever: overweeg dit samen met je medeambtsdragers. 
Ik wens jullie Gods Zegen en de Leiding van zijn Geest. Bid erom - je zult het krijgen. 
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Gesprekspunten 
1. Onder het kopje ‘visie formuleren’ heb ik drie vragen gesteld. Bespreek die eens met elkaar. 

En voeg daar dan een vierde aan toe: vraag drie met in plaats van ‘ambt’ het ‘ambt aller 
gelovigen’. 

2. Onder ‘relaties ontwikkelen’ geef ik vier relaties aan. Drie daarvan - je relatie met God, met 
jezelf en met gemeenteleden - zijn ook van toepassing op gemeenteleden. Bespreek dat eens 
met elkaar. 

3. Tenslotte: onder ‘Leven vanuit Liefde’ noem ik twee bijbelgedeelten en stel daarbij enkele 
vragen. Lees die bijbelgedeelten eens en bespreek die vragen met elkaar. 
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