8. Verschillende visies op de kerk
A. Inleiding
1. ‘Waar Christus is, is de kerk’
Dit is een uitspraak van Ignatius. Voor hem is de kerk: de gemeenschap van gedoopten.
2. Christus tegenwoordig in de sacramenten
Rooms-katholiek en Oosters-orthodox: de kerk is de werkelijke aanwezigheid van Christus in
de geschiedenis. De kerk heeft een sacramenteel karakter. In deze visie heeft de kerk een
enorme betekenis.
3. Christus tegenwoordig door Zijn Woord
Protestantse visie: Christus is tegenwoordig in de proclamatie van het evangelie, in Woord en
sacrament.
4. Christus tegenwoordig door Zijn Geest
Vrije gemeenten: Christus wordt door de Heilige Geest present gesteld. De kerk is het
geestelijke lichaam van Christus, niet gebonden aan een specifieke structuur. Het instituut is
niet zo belangrijk.

B. Episcopale structuur
1. ‘episkopos’ = bisschop
Een episcopale kerk kent een bisschoppelijke structuur.
2. Apostolische successie
Deze structuur kent de apostolische successie. Christus als Hoofd van de kerk heeft de
regering van de kerk direct en exclusief toevertrouwd aan een orde van bisschoppen, die het
apostolisch gezag aan hun opvolgers overdragen.
3. Hiërarchie
Er is sprake van een hiërarchie. De gemeenschap van gelovigen heeft geen deel aan de
regering van de kerk.
4. Anglicaanse Kerk en Oudkatholieke Kerk
Deze kerken hebben een episcopale structuur.

C. Pauselijke structuur
1. Rooms-katholieke Kerk
De Rooms-katholieke kerk kent de pauselijke structuur, met op dit moment paus Franciscus.
2. Apostolische successie
Ook deze structuur berust op de apostolische opvolging. De bisschoppen worden gezien als de
opvolgers van de apostelen die door Jezus de wereld in gezonden zijn.
3. Paus opvolger Petrus
De paus, als bisschop van Rome, wordt gezien als de opvolger van Petrus, van wie gezegd
wordt dat hij de eerste bisschop van Rome was.
4. Paus vertegenwoordiger van Christus
De paus wordt gezien als vertegenwoordiger van Christus in de zin dat Christus Zijn kerk op
hem bouwt. Dit berust op een verkeerde uitleg van Mattheüs 16:18, waar ‘rots’ niet Petrus is
maar de belijdenis die Petrus heeft afgelegd. De inhoud van die belijdenis is Christus.
5. Paus onfeilbaar
Het dogma van de onfeilbaarheid van de paus is pas in 1870 (tijdens het Eerste Vaticaanse
Concilie) vastgesteld.
6. Hiërarchie
De ‘leken’ hebben geen enkele stem.

D. Presbyteriaal-synodale structuur
1. Betekenis grondvlak
In deze structuur wordt vanuit het grondvlak gedacht, vanuit de lokale kerkenraden, eigenlijk
vanuit het ambt van ouderling (presbyter). Kerkenraden kiezen afgevaardigden naar classicale
vergaderingen. En classicale vergaderingen kiezen een afgevaardigde naar de synode.
2. Geen hiërarchie.
Dus er is geen denken van bovenaf maar van beneden af. Er zijn geen leken.
3 De. meeste reformatorische kerken
Deze structuur heeft vorm gekregen vanuit de calvinistische reformatie. De meeste
reformatorische kerken kennen deze structuur. Hoewel er ook reformatorische kerken zijn met
een bisschoppelijke structuur (zoals bijv. in Hongarije).

E. Congregationalistische structuur
1. Autonome gemeente
Congregatie is: gemeente. Een congregationalistische structuur gaat uit van de autonomie van
de plaatselijke gemeente. Er is geen duidelijke ambtsvisie. De gemeente kiest haar eigen
leiders. Er is geen bovenlokaal gezag.
2. Unie/federatie
Er is dus geen synode. Er zijn wel unies of federaties voor gezamenlijke bezinning, maar de
uitkomst daarvan is niet bindend.
3. Baptisten/evangelischen
Een aantal oudere evangelie- en baptistengemeenten kennen deze structuur.

F. Vrije structuur
1. Geen ambt
Vrije gemeenten kennen geen ambt. Ieder gemeentelid kan de eredienst leiden. Voorwaarde:
de inspiratie van de Heilige Geest.
2. Geen duidelijke structuur
Er is geen ambtelijke structuur. Er zijn – meestal sterke – leiders, met een charismatische
uitstraling.
3. Postmodern
Voor velen die individualistisch en subjectivistisch ingesteld zijn (kenmerkend voor onze
postmoderne tijd) zijn vrije gemeenten aantrekkelijk. Vooral voor jonge mensen die niet van
structuur houden en die bij hun keuzes op hun eigen gevoelens afgaan. Als het niet meer goed
voelt, wordt vaak een andere keus gemaakt.
4. Vrije gemeenten
Tot deze categorie horen o.a. de Doorbrekers en Jong & Vrij.

G. Ten slotte
Om over na te denken:
In de kerk kunnen wij niet zonder ambtelijke structuur

