9. Het ambt
A. Inleiding
1. Charisma
Charisma: genadegave. Aan iedere gelovige zijn charismata gegeven, tot opbouw van de gemeente (1 Kor. 12:7).
2. Ambt van alle gelovigen
Via de charismata komen we bij het ambt van alle gelovigen terecht, of ook wel het priesterschap van alle gelovigen genoemd.
3. Het bijzondere ambt
Naast het ambt van alle gelovigen is er het bijzondere ambt, dat door ‘sommigen’ (Ef. 4:11)
bekleed wordt, zoals wij nu de predikant, de ouderling(kerkrentmeester) en de diaken kennen.
4. Bedding van de gemeente
Alle ambtelijk werk is ingebed in het geheel van de gemeente. Het heeft een functie naar binnen en naar buiten (pastoraat, diaconaat en apostolaat).

B. Wezen
1. Vertegenwoordiging van Christus
Christus is in de hemel. Door Zijn Geest is Hij ook op aarde. De Heilige Geest werkt door het
Woord, verkondigd en uitgedragen door de ambten. Zo wordt Christus present gesteld.
2. Dienen
Een ambtsdragers is geen ‘baas’, geen manager, maar een dienaar (Matth. 20:26-28). Hij is
niet meer dan een aarden vat (2 Kor. 4:7). Dat vraagt nederigheid.
3. Leiden
Dienen houdt ook leiden in, niet als ‘leider’ maar als voorganger. Het gaat om het wijzen van
en voorgaan op de weg van het Woord.
NB. Een ambtsdrager heeft een grote verantwoordelijkheid. Hij komt niet met zijn eigen
ideeën maar met het Woord waarvan hij dienaar is.

C. Doel
1. Toerusten
Het ambt is er om de gemeente toe te rusten (Ef. 4:12), opdat de gemeente als lichaam van
Christus functioneert (Ef. 4:16).
2. Regeren
De christelijke gemeente als lichaam van Christus is a) een orgaan, en b) een organisatie. Een
goede orde en een duidelijke structuur zijn wezenlijk voor het functioneren van dit lichaam.
In dit verband heeft het ambt een regerende verantwoordelijkheid.
3. Bij het Woord bewaren
Het ambt is er ook om de gemeente bij het Woord te bewaren, door prediking, catechese, pastoraat en tucht. Tucht begint in de gemeente, in de onderlinge relaties (Matth. 18:15-20).
4. Sleutels Koninkrijk
Bij de uitoefening van het ambt worden de sleutels van het Koninkrijk gehanteerd (Matth.
16:19; Joh. 20:23).

D. Kenmerken
1. Onvoorwaardelijke acceptatie
Een christen is geroepen om – als Christus – de ander onvoorwaardelijke te accepteren. Voor
de ambtsdrager geldt deze roeping wel in het bijzonder. Deze acceptatie is alleen mogelijk
vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God.

2. Nabijheid
Een ambtsdrager staat naast – niet boven – de ander. Hij is hem of haar nabij met en vanuit
het Woord.
3. Distantie
Tegelijk is er ambtelijke distantie. Met het Woord komt de ambtsdrager van de andere kant.
Hij is een kritisch tegenover. Zo kan hij bemoedigen, corrigeren en troosten.
4. Ambtsgeheim
Een ambtsdrager heeft de belofte van geheimhouding afgelegd. Dat is een wezenlijk gegeven
in een pastorale relatie, die gebaseerd is op vertrouwen.
5. Gezag
Het gezag van de ambtsdrager is het gezag van het Woord. Hij kruipt daar als het ware helemaal achter weg.

E. Grenzen
1. Heel de mens
Een ambtsdrager heeft in zijn werk in en vanuit de gemeente met heel de mens en met het totale leven te maken.
2. Lichaam, geest, psyche, maatschappij
Dit zijn verschillende aspecten van het mens-zijn. Hulpverleners hebben met een deelaspect
van het leven van een mens te maken: arts, psychiater, maatschappelijk werker.
3. Hulpverlening
Het ambtelijk werk heeft zijn grenzen. Indien nodig ‘verwijst’ de ambtsdrager naar hulpverlening als aanvulling op de pastorale en diaconale zorg.

F. Ten slotte
Om over na te denken:
Iedere christen bekleedt het ambt van gelovige.

