5. De apostoliciteit van de kerk
A. Inleiding
1. Apostello: uitzenden. De discipelen zijn als apostelen uitgezonden.
2. Apostelen zijn:
- ooggetuigen, met name van de opstanding van Jezus
- door Jezus persoonlijk uitgezonden
Paulus heeft Jezus niet ‘live’ op aarde meegemaakt, maar heeft Hem wel gezien als de Levende (Hand. 9). Om zijn apostelschap te onderstrepen geeft hij in het begin van zijn
brieven aan dat hij een apostel van Jezus Christus is.
3. Het ambt van apostel
Dit ambt is uniek, onherhaalbaar. Apostelen hebben geen opvolgers. Die werden door
henzelf ook niet benoemd.

B. Apostolisch onderwijs
1. Uniek onderwijs
Het ambt van apostel is uniek. Het onderwijs van de apostelen is ook uniek. Zoals bij de
profeten, gebruikt God hun mond om tot mensen te spreken. Wat de profeten en apostelen zeggen en wat in de Bijbel opgetekend is, is het gezaghebbende Woord van God.
2. Traditie
‘Tradere’ (Lat.) = overdragen. Traditie: wat overgedragen wordt. De inhoud van deze
traditie: zie 1 Kor. 15:3 en 4. Judas heeft het over het geloof dat eenmaal aan de heiligen
overgeleverd is (Judas:3), dat is: het geloof dat door de apostelen aan de eerste generatie
christenen is overgedragen.
3. Fundament
Het apostolisch onderwijs (met inbegrip van het profetisch onderwijs) is het fundament
van de kerk. Drie kenmerken van dit onderwijs: (i) Jezus is Kurios, Hij is de God van Israël, de God van hemel en aarde; (ii) Hij is opgestaan (o.a. Hand. 4:33), en (iii) Hij is werkelijk mens (o.a. Fil. 2:5ev.).
4. Hart christelijk geloof
De apostolische leer is het hart van het christelijk geloof (Hand. 2:42; Openb. 21:14).
5. Continuïteit en discontinuïteit
We kunnen onderscheiden tussen Traditie en traditie. Bij Traditie gaat het om de inhoud, bij traditie om de vormgeving. Van Traditie zeggen wij: deze verandert niet. De
Traditie is in alle culturen dezelfde. Er is sprake van continuïteit. Van traditie zeggen wij:
deze verandert, zij is in alle culturen verschillend. Er is sprake van discontinuïteit. Wat
ons verbindt met de apostelen, is niet de traditie maar de Traditie. Wij willen de Traditie
en niet de traditie overdragen aan de volgende generatie (2 Tim. 2:2; 1 Tim. 6:20a), niet
de vormgeving maar de inhoud.

C. Apostolische successie
1. RK-visie
In deze visie: de apostelen hebben wél opvolgers, de bisschoppen. In hun benoeming is
de apostolische lijn gegarandeerd.
2. De bisschop van Rome
De paus als bisschop van Rome is de opvolger van Petrus. Hij ontving de sleutels van het
Koninkrijk der hemelen. In de reformatorische traditie is de sleutelmacht niet verbonden aan een persoon maar aan de Woordverkondiging.

3. Mattheüs 16:18ev.
Dit bijbelgedeelte is cruciaal ten aanzien van het verschil tussen Rome en de Reformatie.
De ‘petra’ waarop Jezus de kerk bouwt, is niet Petrus, maar de inhoud van zijn belijdenis:
‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’.
4. Schrift en traditie
Zo in RKK twee gezagsbronnen: het gezag van de Schrift en het gezag van de kerk (traditie). In deze lijn is het mogelijk dat er dogma’s ontstaan die niet op de Schrift terug te
voeren zijn (bijv. onfeilbaarheid paus, hemelvaart Maria).
5. Reformatie: sola Scriptura
Hiertegenover belijdt de Reformatie het ‘sola Scriptura’, alleen de Schrift. Als reformatorische christenen lopen wij echter het gevaar aan tradities absoluut gezag toe te kennen.

D. Apostoliciteit nu
1. Teruggaan naar eerste generatie
Om in ons belijden zo zuiver mogelijk te zijn, is het nodig om door de geschiedenis heen
terug te gaan naar wat door de apostelen aan de eerste generatie is overgeleverd (Judas:3). Dat is wat de Reformatie ook deed: ad fontes (terug naar de bron). Wij bouwen
niet op de generatie direct voor ons, maar op de eerste generatie.
2. Traditie en traditie
Hierbij is het belangrijk te onderscheiden tussen Traditie en traditie. Er kan sprake zijn
van discontinuïteit ter wille van de continuïteit.
3. Het DNA van de kerk
Dit DNA is (zoals wij eerder zagen): eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit.
Niet eenheid, niet heiligheid, niet katholiciteit, maar apostoliciteit is het fundament van
de kerk (Ef. 2:20). De bezinning op eenheid begint met het gesprek over het apostolisch
onderwijs. De vraag is: Staan wij op hetzelfde fundament?

E. Ten slotte
Om over na te denken:
Het apostolisch onderwijs is de inhoud van de traditie.

