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TEN GELEIDE 
 
De Here maakt je herte sterk als staal, als steen, als kerkewerk 
opdat het onder 't lijden niet week en worde en weg en vloei' 
voor 't menigvuldig menschgemoei, dat tegen je komt strijden. 
 
 
 
 
Bovenstaande woorden schreef een vader voor zijn elfjarige dochter 
op 8 september 1956. In die dagen lagen twee dingen buiten haar 
bereik. Budapest lag achter het ijzeren gordijn en beleefde donkere 
dagen, en de ambten waren in haar kerk voor vrouwen toegesloten. 
Gode zij dank is er veel veranderd. Het onbereikbare werd 
bereikbaar. In 1969 besloot de kerk, waarin zij gedoopt was, de 
ambten voor vrouwen open te stellen. In 1972 werd ze in Heer- 
hugowaard in het ambt van predikant bevestigd, en in 1984 betrad ze 
samen met haar echtgenoot Ferenc Postma, wiens namen zijn 
Hongaars/Friese afkomst verraden, voor het eerst Hongaarse 
bodem. Haar ouders leven niet meer, maar hun wens is in vervulling 
gegaan. Het werk in de kerk is hun dochter op het lijf geschreven. 
Het heeft haar hart. Zij draagt haar ambt met vreugde, omdat de 
Here haar herte sterk maakt...  
 
Maandag 5 juni 2000, de dag waarop ik mijn proefschrift summa cum 
laude heb verdedigd aan de Károli Gáspár Universiteit te Budapest, 
was een bijzondere dag. De dag van mijn promotie, donderdag 26 
october 2000, is een vreugdevolle, die mij met dankbaarheid vervult. 
Ik dank mijn ouders Reinier Gosker en Nel de Regt, die mij lief- 
hebbend en strijdbaar hebben grootgebracht in het evangelie des 
vredes (Ef. 6:15). Ik dank mijn lieve man Dr. Ferenc Postma voor zijn 
liefde en steun, zijn enthousiasme en bemoediging en voor zijn 
wakend oog bij het nazien van de Nederlandse manuscripten. Moge 
Ps. 33:20-21 ons leven verder vergezellen. 
 
Ik dank de SoW-gemeente te Oostzaan, de SoW-gemeente Bankras-
Kostverloren te Amstelveen en de Gereformeerde/Hervormde Kerk- 
gemeenschap te Amstelveen-Buitenveldert voor de mij verleende 
studieverloven, die het mij mogelijk maakten deze studie te voltooien.  
 
Ik dank Dr. Jan Veenhof te Gunten (Zwitserland), die mij als 
hoogleraar Dogmatiek en Dogmageschiedenis aan de Vrije Univer- 
siteit te Amsterdam op het spoor van de oecumene heeft gebracht. 
Zijn bemoediging en kritiek heb ik zeer gewaardeerd, evenals zijn 
bereidheid om naar Hongarije te reizen teneinde als opponent op te 
treden tijdens mijn promotiedispuut te Budapest op 5 juni 2000.  
 
Ik dank Dr. Hans-Georg Link, die ten tijde van de tot standkoming 
van de Limatekst werkzaam was bij de Wereldraad van Kerken in 
Genève, voor het spontaan ter beschikking stellen van zijn ruime 
bibliotheek. Ik dank Dr. Wolfgang Bienert, Dr. Eberhard Busch en Dr. 
Wolfhart Pannenberg voor hun steun en bemoediging. 
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Ik dank Dr. Anton Houtepen en Dr. Martien Brinkman, beiden 
verbonden aan het Inter Universitair Instituut voor Missiologie en 
Oecumenica (IIMO) te Utrecht, alsmede Dr. Joop Boendermaker, Dr. 
Leo Koffeman en Drs. Hans Kronenburg voor hun stimulerende 
inspiratie. Voorts dank ik Dr. Gijs Dingemans, Dr. Maarten den Dulk, 
Drs. Wies Houweling en Drs. Martin Nijkamp voor hun weerwerk. Ik 
dank Adrie Vlieger, gemeentelid te Amstelveen, en Dr. Hans-Georg 
Link te Keulen voor hun hulp bij het tot standbrengen van de Duitse 
vertaling van de samenvatting. 
 
Ik dank Dr. Mária Kun en Dr. Tibor Marjovszky te Üllő (Hongarije) 
voor de grote inspanning, die zij geleverd hebben om de Hongaarse 
vertaling van dit proefschrift tijdig te realiseren en ik dank hen voor 
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VOORWOORD 
 
Ik ben een metgezel  
van allen die U vrezen (Psalm 119:63) 
 
1 INLEIDING 

 
De betekenis van de Limatekst over het ambt (LA) voor de voortgang 
van de oecumene en de doorwerking van deze tekst in de 
Nederlandse Samen op Wegkerken (SoW), in de context van de 
discussie Rome/Reformatie, is het onderwerp van dit academisch 
proefschrift. Ecclesiologische vragen in een oecumenische context 
hebben mijn levendige belangstelling. De ambtsvraag neemt daarin 
een centrale positie in. Over de vragen rond het ambt ‘in 
oecumenisch perspectief' bestaat een zee van literatuur, die door 
een individuele auteur niet meer te verwerken is, al zou men er een 
leven lang aan wijden. Het onderwerp is breed, heeft vele raak- 
vlakken en kan uit verschillende invalshoeken benaderd worden. 
Men kan kiezen voor een kerkhistorische, exegetische, bijbels- theo- 
logische, systematisch-theologische of feministische invalshoek. Men 
kan ook kiezen voor een combinatie van meerdere aspecten. Kiest 
men voor een meer praktisch-theologische behandeling van de stof, 
dan kan daarbij weer het accent gelegd worden op pastoraat en 
gemeenteopbouw, op catechese of op liturgie. Men kan ook een 
deelthema selecteren, zoals ‘vrouw en ambt', ‘ambt als represen- 
tatie', ‘handoplegging', ‘oudtestamentische wortels van het kerkelijke 
ambt' etc. Het voordeel van zo'n afgebakend onderwerp is, dat men 
een bepaald thema grondig behandelt en de verschillende aspecten 
ervan uitdiept. Het nadeel ervan is, dat men zich tot één specifiek 
onderdeel moet beperken, wat het ontwikkelen van een wat bredere 
visie bemoeilijkt. Het sterk relativeren van de betekenis en de 
draagwijdte van de kerkelijke ambten dreigt mijns inziens niet alleen 
het leven van de gemeente zelf te verzwakken, maar tast ook de 
kracht aan van het getuigenis van het evangelie in de wereld. 
Daarom pleit ik in dit proefschrift voor een nieuwe waardering van het 
ambt, ondanks de vaak terecht geuite kritiek op allerlei vormen van 
ambtelijk machtsmisbruik.  
 
Ik heb er bewust voor gekozen het onderwerp te behandelen in een 
breed perspectief, vanuit de actuele oecumenische en kerkelijke 
situatie in Nederland, waarbij ik me niet tot één theologische 
discipline heb beperkt. Het onderzoek is geen detailstudie, maar 
beweegt zich op de terreinen van meerdere vakgebieden. Dit hangt 
samen met het feit, dat er vanuit de oecumenica telkens raakvlakken 
zijn met dogmageschiedenis, exegese, kerkgeschiedenis, kerkrecht, 
patristiek, praktische theologie en liturgiek. Ik besef en erken, dat 
deze brede aanpak in zekere zin een waagstuk is, maar tegelijk 
beschouw ik het als een uitdaging om op dit complexe terrein toch 
iets te zeggen, dat boven het detail uitgaat. Die uitdaging is in 
Nederland reeds concreet geworden, doordat ik meerdere keren in 
de gelegenheid werd gesteld mijn inzichten voor een theologisch 
oecumenisch forum uiteen te zetten, waarbij telkens andere 
accenten konden worden gezet.

1
 Een aantal van deze bijdragen is na 

enige herbewerking opgenomen in het vierde deel van dit acade- 
misch proefschrift. 
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Het voorwerp van mijn onderzoek is het ambtsgedeelte van de 
Limatekst. De verschijning van het Lima-rapport van Faith and Order 
over doop, avondmaal en ambt: Baptism, Eucharist, Ministry (BEM) 
uit 1982 viel samen met mijn afvaardiging voor de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (GKN) naar de Sectie Geloofsvragen van de 
Raad van Kerken in Nederland (SGV), die toen onder voorzitter- 
schap stond van Dr. E. Flesseman-van Leer. Zij was ook in Lima 
aanwezig geweest als een van de ‘founding mothers' van BEM. Zij 
zette de SGV voortvarend op het spoor van BEM om ons "an die 
Arbeit der Mütter und Väter von Lima an zu schließen, die Früchte 
ihrer Arbeit zu übernehmen und selber zum Wachsen zu bringen" 
(MÜLLER-FAHRENHOLZ 1986,13). Zo was de keuze voor de Lima-
tekst over het ambt enerzijds een welkome toevalligheid, anderzijds 
was het in het licht van mijn reeds aanwezige belangstelling een 
logische stap. De voortgaande besprekingen in dit godgeleerde 
oecumenische gezelschap hadden destijds het boek van Heinrich 
Fries en Karl Rahner tot onderwerp: Einigung der Kirchen - reale 
Möglichkeit (FRIES/RAHNER 19835). Dat bepaalde me opnieuw bij de 
realiteit, dat de ambtsvraag een groot struikelblok is in het 
oecumenische gesprek (WISSINK 1987,

5
). Gedurende de veertien 

jaar, dat ik heb mogen deelnemen aan de SGV, heb ik mezelf 
geoefend in het omgaan met verschillen. Dat deze oefening in 
oecumenisch denken, leren en luisteren (HANSEN 1982,47) behalve 
een groter inzicht in andere tradities ook een grotere bewustwording 
van de eigen reformatorische wortels bewerkstelligt, is mijn kostbare 
ondervinding. 
 
 
2 CONTEXT: SAMEN OP WEG 
 
Deze studie is geschreven in de context van de Nederlandse actuele 
oecumenische situatie. De Gereformeerde Kerken in Nedernland 
(GKN), de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en de Evangelisch-
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), die in ons 
land ‘Samen op Weg' zijn, worden hier ‘SoW-kerken' genoemd bij 
gebrek aan een algemeen aanvaarde officiële naam.

2
 Op 14-11-1986 

verklaarden de NHK en de GKN zich ‘in staat van hereniging' en 
werd de deelname van de ELK aan het SoW-proces goedgekeurd 
(Kerkinformatie 1986,4). De Samen op Weg kerken ontberen een 
gemeenschappelijke ambtsvisie,

3
 hetgeen samenhangt met een in 

de Reformata eveneens ontbrekende ecclesiologische overeen- 
stemming. Zowel ecclesiologisch als ambtstheologisch lopen de 
opvattingen sterk uiteen.

4
 Dat is niet alleen wereldwijd het geval, 

maar ook binnen de éne toekomstig SoW-kerk. Zelfs tussen de drie 
SoW-partners afzonderlijk bestaan er grote verschillen van inzicht, 
die niet gemakkelijk te overbruggen zijn. Ondanks alle pogingen om 
elkaar op dit punt te vinden, is dat tot nu toe niet gelukt.  De SoW-
kerken zijn voortgekomen uit de Reformatie, waar het ambt altijd 
sterk aan het  Woord gebonden is. In de huidige SoW-kerken kan 
men verschillende stromingen waarnemen. Naast een klassieke 
stroming en een laagkerkelijke stroming is er ook een wat meer hoog 
kerkelijke stroming binnen SoW, die gevoed wordt door nieuwere 
oecumenische inzichten. Tot deze laatste reken ik mijzelf.  
 
In de Raad van Kerken in Nederland en in talrijke plaatselijke Raden 
van Kerken bestaat een hoge mate van samenwerking tussen 
protestanten en katholieken. En ook op het officiële niveau van de 
kerken zelf bestaan er goede en regelmatige oecumenische 
contacten. 
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3 HET AMBT IN DE OECUMENISCHE DISCUSSIE 
 
De ambtsterminologie die men in de kerken gebruikt, is onderling 
zeer verschillend. Dit levert problemen op voor het verstaan. Soms 
wordt wel dezelfde terminologie gebruikt, maar gaat het toch om 
verschillende inhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het woord 
diaken. Maar het komt ook voor, dat dezelfde inhouden met een 
verschillende terminologie worden aangeduid. Zo staat in LA het 
woord ‘presbyter'voor de voorganger (de rooms-katholieke priester 
en de protestantse predikant), niet voor de ouderling. De SoW-
kerken kennen drie ambten, dat van predikant, ouderling en diaken. 
Daarnaast kent men ook het ‘ambt aller gelovigen', maar deze term 
roept misverstanden op, en is wellicht nog het meest bruikbaar met 
betrekking tot deactieve deelname van gelovigen aan hun taak en 
roeping in de wereld. In de ELK worden ouderlingen en diakenen 
beschouwd als degenen die bijstand verlenen aan het éne ambt van 
Woord en sacrament. Onlangs verscheen een tekst van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie (Meewerken in het pastoraat 

1999,14) met nog weer andere formuleringen. Voor het gewijde ambt 
gebruikt men de term ‘ministerium'. Voor niet-gewijde medewerkers 
in het pastoraat gebruikt men de term ‘officium'.

5
 

 
Het ambt mag een heet hangijzer in de oecumene worden genoemd. 
Ambtstheologieën zijn van invloed op vormen van kerkregering en 
omgekeerd geldt hetzelfde. Er is sprake van een wisselwerking 
tussen kerkopvattingen en ambtsvisies. Het denken over kerk en 
ambt is in wezen reciproque. Naast episcopale en congregationa- 
listische systemen zijn er ook presbyteriaal-synodale vormen van 
kerkregering tot ontwikkeling gekomen. Binnen deze grove indeling 
zijn ook nog allerlei variaties mogelijk. Zo zijn er kerken uit de 
Reformatie, die toch een bisschopsambt kennen. In oud-katholieke 
kerken is een episcopaal-synodale structuur gegroeid (PARMENTIER 
1988,283).  
 
Er zijn presbyteriale kerken met een congregationalistische inslag, 
terwijl het gewicht, dat aan ambten wordt toegekend van land tot land 
verschilt. Men kan ook een andere grove onderscheiding maken, 
namelijk die tussen katholiserende en niet-katholiserende ambts-
opvattingen. Rooms-katholieken, oosters-orthodoxen en anglicanen 
nemen een katholiserende positie in, maar niet zonder onderlinge 
verschillen en accenten. Het ambt heeft hier een ontologische 
dimensie, wordt gezien als goddelijke inzetting, is ingebed in een 
episcopaal systeem, kent een hiërarchische structuur en wordt 
doorgegeven via een traditie van ambtsgenadegaven onder 
aanroeping van de Heilige Geest en handoplegging. In deze visie 
behoort het ambt tot het wezen (esse) van de kerk. Bij rooms-
katholieken en oosters-orthodoxen heeft het ambt een sacramentele 
lading. In mindere mate geldt dat ook voor anglicanen.

6 
 

 

Niet-katholiserende ambtsopvattingen vertonen nog grotere onder- 
linge verschillen en zijn zeker niet zomaar onder één noemer te 
brengen. Congregationalisme staat niet gelijk aan independentisme 
(NIJKAMP 1990,20). Presbyteriaal-synodale systemen nemen een 
middenpositie in. Zij verschillen van laagkerkelijke stromingen, die in 
principe ‘van onderop' denken. Ze gaan uit van het geloof en de 
charismata van mensen. Niet-katholiserende laagkerkelijke ambts- 
opvattingen vindt men in het congregationalisme, bij vrije kerken, 
pinksterkerken, doopsgezinden, quakers, baptisten, basisbeweging, 
maar  ook  in  delen  van  de  gevestigde  protestantse  kerken.  Men  
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denkt functioneel over het ambt. Het wordt niet gezien als een 
goddelijke instelling, het behoort niet tot het wezen maar tot het 
welwezen (bene esse) of de volheid (plene esse) van de kerk, is 
meestal niet episcopaal en niet sacramenteel gevuld. Er is geen 
apostolische successie, hoewel men zichzelf wel kan verstaan als 
staande op apostolische grond (CRB IV,250). Er zijn reserves rond 
een sacramenteel verstane handopleggingsritus. Men kent officieel 
meestal geen hiërarchie, al komt het wel voor dat leidende figuren 
hiërarchieke trekken vertonen. In de oecumene is de ambtsvraag van 
meet af aan een belangrijk punt geweest. De voornaamste knel- 
punten zijn: het niet-ordineren van vrouwen, Schrift en traditie, zicht- 
baarheid/onzichtbaarheid van de kerk, divergerende visie op kerk- 
scheiding, eenvoudig, drievoudig of meervoudig ambt, ambt als 
Christusrepresentatie, de communale, collegiale en persoonlijke 
aspecten van het ambt, het sacerdotale priesterschap, de vraag of 
het bisschopsambt-in-apostolische successie essentieel of acciden- 
teel is voor het ware kerk-zijn, ambt al of niet als goddelijke instelling, 
de plaats van de leek, de kwestie van de erkenning of de verlening 
van het ambtscharisma, de sacramentaliteit van de ordinatie, de 
volheid van het wijdingssacrament, de vraag of ouderlingen en diake- 
nen een ambt bekleden in de zin van ‘ordained ministry', de verle- 
genheid rond het diaconaat, de vraag naar functie en wezen, 
gelijkheid/gelijkwaardigheid van de ambten, de vragen rond hiërar- 
chie en celibaat en last but not least de controverse van het magiste 
rium, het pauselijk primaat en het onfeilbare spreken ex cathedra.  
 
Men kan zich met Van de Pol afvragen waarom alle kerken van de 
veronderstelling schijnen uit te gaan, dat zij verplicht zijn trouw te 
blijven aan hun traditie. "In feite betekent dat, dat zij de Heilige Geest 
verhinderen om muren te doorbreken, die zij tussen elkaar hebben 
opgericht" (VAN DE POL 1966,341). Faith and Order heeft in 1982 alle 
lidkerken van de wereldraad uitgedaagd hun positie ten aanzien van 
de oecumenische ambtsdiscussie te bepalen. 
 
 
 
4 DE GROTE LIJN VAN HET RAPPORT 
 
Het is de drieënige God, die in Christus en door de Geest, zijn volk 
roept en de gaven schenkt om de roeping te volbrengen. De kerken 
hebben een verschillend ambtsverstaan, maar zoeken de verschillen 
te overwinnen. Ze proberen een gemeenschappelijke taal te vinden 
en ze zien het ambt als constitutief voor het leven en het getuigenis 
van de kerk. Van meet af aan waren er mensen, die geroepen 
werden tot een speciale taak. De discipelen werden tot getuigen van 
het Koninkrijk gekozen. De apostelen waren ooggetuigen van de 
opstanding. Jezus riep de ‘twaalf' als representanten van het hele 
volk van God. Christus blijft mensen roepen tot het ambt. Er is een 
wisselwerking tussen ambt en gemeente. De voornaamste taak van 
ambtsdragers is de opbouw van het lichaam van Christus door 
Woord en sacrament. Speciaal bij de viering van de Maaltijd des 
Heren is het ambt het zichtbare centrum van de diepe alles 
omvattende gemeenschap tussen Christus en de zijnen.  
 
Het gezag van het ambt is geworteld in Christus, de ambtsdrager kan 
er niet eigenmachtig over beschikken. Elk gezag is bepaald door de 
liefde van Christus, die zijn leven voor allen ten offer gaf. Hij is de 
enige  priester  van  het  nieuwe  verbond.  Alle  leden  delen  in  zijn  
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priesterschap van liefde. Geordineerde ambtsdragers mogen priester 
genoemd worden, omdat ze een priesterlijke dienst vervullen ten 
behoeve van het koninklijk en profetisch priesterschap van alle 
gelovigen. De kerken verschillen erover van mening of ook vrouwen 
dit ambt mogen dragen.  
 
Het NT geeft geen blauwdruk voor ambtsuitoefening, wel ontstond 
langzamerhand het patroon van het drievoudig ambt, dat zich 
ontwikkelde tot een ambt van episkopè, presbyteraat en diaconaat, 
dat algemeen aanvaard werd. Later deden zich nieuwe 
ontwikkelingen voor, die verwijdering schiepen en nu is het een 
oecumenisch probleem van de eerste orde. Het zou de eenheid van 
de kerken dienen als deze opnieuw een vernieuwd drievoudig ambt 
zouden kunnen aanvaarden. Het ambt heeft een persoonlijke, een 
collegiale en een communale dimensie. Samen representeren de 
ambtsdragers de aangelegenheden van de gemeente.  

De plaatselijke gemeente heeft een geordineerde ambtsdrager 
nodig, die samenwerkt met anderen in een college. De taken van 
bisschoppen, presbyters en diakens worden omschreven. Daarnaast 
moet er oog zijn voor de charismata van de gemeente. Er waren 
tijden dat zo’n speciaal charisma extra nodig was. De apostolische 
successie is slechts een van de wegen waarin de apostolische 
traditie zich manifesteert. De overdracht van het evangelie en het 
leven van de gemeente zelf zijn net zo belangrijk. Kerken zonder 
historisch episcopaat hebben ook de continuïteit met het apostolisch 
geloof bewaard. Toch is de episcopale successie een teken (geen 
garantie) van de continuïteit en de eenheid van de kerk. De ordinatie 
vindt plaats met epiclese en handoplegging. Dit is een handeling van 
God én de gemeenschap, een sacramenteel teken, dat in de context 
staat van de viering van de eucharistie. Het toont het ‘tegenover' van 
Gods initiatief. De geordineerde is geroepen tot het ambt, heeft de 
erkenning en de steun van de gemeenschap nodig en moet goed 
voorbereid worden. De ordinatie is eenmalig en de verschillende 
voorwaarden die kerken stellen, zijn geen reden om elkaars ambt 
niet te erkennen. De moderne tijd vraagt, dat we de gronden voor 
toelating tot het ambt heroverwegen en vernieuwen. 
 
Om tot onderlinge ambtserkenning te komen moeten er stappen 
worden gezet. Episcopale kerken zouden het apostolisch gehalte van 
niet-episcopale kerken kunnen erkennen. Niet-episcopale kerken 
zouden het teken van de episcopale successie kunnen her- 
ontdekken. Het ordineren van vrouwen moet niet als een 
onoverkomelijk probleem worden beschouwd. Als onderlinge 
ambtserkenning tot stand komt door een besluit van het bevoegde 
gezag mogen we dit op allerlei manieren vieren, zeker in een 
gezamenlijke eucharistieviering. 
 
 
 
5  DOELSTELLING 
 
De hier thans voorliggende studie is geen dogma-historische, bijbels-
theologische, kerkhistorische of praktisch-theologische studie, maar 
een oecumenische. Het is niet mijn bedoeling de ingewikkelde 
vragen rond het ambt hier tot een oplossing te brengen, nog minder 
om een kant en klare ambtstheologie aan te bieden. Het eerste is 
onmogelijk vanwege de grote verschillen van inzicht, die ondanks de 
reeds bereikte convergentie nog steeds bestaan. Het tweede zou 
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niet alleen vermetel zijn, maar ook ondoenlijk. Bij mijn onderzoek 
neem ik mijn uitgangspunt in de Limatekst over het ambt. 
Onderzocht wordt of deze een wezenlijke bijdrage levert aan de 
oplossing van het oecumenisch probleem. 
 
 
 
6 WERKWIJZE 
 
 
Deze studie bestaat uit vijf delen. In deel I worden de achtergronden 
van de Limatekst over het ambt beschreven. Het is van belang ons te 
realiseren, dat LA niet het resultaat is van een kortlopend 
studieproject, maar vrucht van een periode van intensieve 
oecumenische samensprekingen gedurende vijfenvijftig jaar. De 
lange voorgeschiedenis bewijst niet alleen de weerbarstigheid van de 
materie en de volharding, waarmee steeds opnieuw gepoogd werd 
door studie en bezinning nieuwe openingen te vinden in vast 
verankerde posities, maar is tevens een sleutel om toegang te 
verkrijgen tot een beter verstaan van de teksten zelf. Het is niet de 
bedoeling exact na te gaan, hoe de Limatekst over het ambt tot stand 
is gekomen, welke compromissen zijn bereikt, welke formuleringen in 
de loop van de discussies van de hoofdtekst naar het commentaar 
verwezen zijn, of omgekeerd. Er is geen nauwkeurige studie van de 
‘minutes' gemaakt.

7
  

 
In deel I gaan we in op de achtergronden van de Limatekst over het 
ambt. In hoofdstuk 1 onderzoeken we de aard en het doel van de 
tekst en gaan we na wie de auteurs en de adressanten zijn. 
Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de lange ontstaansgeschiedenis 
van LA vanaf de eerste Wereldconferentie van Faith and Order in 
Lausanne (1927). Hoofdstuk 3 bevat enig bronnenonderzoek. Hierin 
wordt nagegaan op welke gegevens uit Schrift en traditie de 
Limatekst over het ambt zich nadrukkelijk beroept en hoe deze 
gegevens functioneren binnen het geheel van LA.  
 
In deel II willen we komen tot een eigen inhoudelijke analyse en een 
kritische waardering van LA. In hoofdstuk 4 analyseren we de tek-
sten. We geven een samenvatting. We wijzen op de problematiek 
van terminologie en vertaling. De consistentie van de teksten wordt 
nagegaan en het funderend kader aangegeven, dat wil zeggen: de 
dragende theologische gedachten van het geheel van LA, van 
waaruit de afzonderlijke thema's zijn te verstaan. Dan volgt een 
kritische waardering van de afzonderlijke thema's. In hoofdstuk 5 
maken we de balans op.  
 
In deel III behandelen we een keuze uit de receptie van LA. Het is 
niet mogelijk dit proces, dat nog altijd doorgaat, in zijn geheel te 
volgen. We kiezen voor een toespitsing op de Nederlandse situatie, 
waar de dialoog Rome-Reformatie dominant is. Hoofdstuk 6 gaat in 
op de vraag wat de ‘receptie' van LA betekent in relatie tot ‘eenheid' 
en het doel van Faith and Order: "to realize the goal of visible Church 
unity" (BEM,VII). Hoofdstuk 7 gaat in op het begrip ‘receptie', geeft 
een aantal belangrijke data en facta uit het receptieproces, geeft 
inzicht in de reactie van het Vaticaan, het Nederlandse episcopaat en 
de Sint Willibrordvereniging voor oecumene. Daarna beschouwen we 
een aantal toonaangevende protestantse reacties en analyses van 
individuele  theologen  en  andere  gremia.  Vervolgens schenken we 
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aandacht aan de respons van de Hongaarse Gereformeerde Kerk en 
van de Hongaarse Lutherse Kerk. Dan behandelen we eerst de 
officiële reacties van de Nederlandse SoW-kerken en vervolgens 
beschouwen we de reacties van de WARC, de WEF en het Leger 
des Heils, die het meest representatief zijn om op wereldwijd niveau 
stem geven aan het protestantisme. Hoofdstuk 8 schenkt aandacht 
aan de Nederlandse vrouwelijke respons op LA en gaat in op het 
probleem van het niet-ordineren van vrouwen. 
 
Deel IV beschrijft een aantal momenten in de doorwerking van LA in 
de Nederlandse situatie. Dit deel bevat een aantal losse bijdragen, 
die elk hun eigen ‘Sitz im Leben' hebben, en die zijn voortgekomen 
uit een concreet debat of uit een concrete vraagstelling. Hun 
overeenkomst is, dat men mij had uitgenodigd om de Limatekst over 
het ambt vruchtbaar te maken voor de eigen reformatorische traditie. 
Op uitnodiging van het kwartaalschrift Praktische Theologie 
formuleerde ik een eigen contextuele stellingname. Hoofdstuk 9 
vormt daarvan de neerslag. Hoofdstuk 10 laat zien op welke wijze de 
Limatekst over het ambt vruchtbaar gemaakt kan worden voor de 
reformatorische ambtsbevestiging. Hoofdstuk 11 beschrijft de 
zoektocht naar een reformatorische ambtsopvatting tussen 
functioneel en sacramenteel. Hoofdstuk 12 gaat in op de vraag naar 
het representatieve karakter van het ambt.  
 
Deel V tenslotte bevat de documentatie. Hier vinden we de 
literatuurlijst, de registers,de lijst van gebruikte afkortingen, de 
Nederlandse en de Duitse samenvatting, de stellingen en het 
curriculum vitae. 
 
 
7 TENSLOTTE 
 
Ik spreek de hoop uit, dat deze studie een bijdrage levert aan de 
doorbreking van de asymmetrische dialoog

8
 (HOUTEPEN 1994,8), die 

de bewijslast om tot onderlinge ambtserkenning te komen eenzijdig 
bij de niet-katholiserende kerken legt, en die al zo lang verlammend 
inwerkt op de oecumenische ambtsdiscussie. Of de poging van deze 
studie om zowel recht te doen aan de reformatorische uitgangs- 
punten als aan de zaak van de oecumene een geslaagde is, is 
geheel aan de lezer ter beoordeling. 
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8 NOTEN 
 
1. In 1989 leverde ik een bijdrage aan In de Waagschaal over het bisschops- 
ambt, aan Gereformeerd Theologisch Tijdschrift over BEM, en samen met 
Dr. K. Blei en Dr.A.W.J.Houtepen aan het Tijdschrift voor Theologie over de 
reactie op BEM van de Sectie Geloofsvragen van de Raad van Kerken in 
Nederland. In 1990 verscheen mijn boek Het kerkelijk ambt in het 
Limadocument in de reeks IIMO Research Publications. In 1993 sprak ik 
tijdens het symposium ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van 
de Raad van Kerken in Nederland en was ik afgevaardigde voor de GKN 
naar de Vijfde Wereldconferentie van Faith and Order in Santiago de 
Compostela, waarover ik publiceerde in One in Christ. Op 07-09-1994 sprak 
ik tijdens de Studiedag van de Raad van Kerken in Nederland over Costly 
Unity. Op 08-12-1994 leverde ik een bijdrage over de nieuwe kerkstructuur 

aan de Combi-Classis te Amsterdam met als opponent Drs A Wamsteker. In 
1995 leverde ik een bijdrage aan Praktische Theologie over mijn ambtsvisie 
en op 25-11-1995 aan het symposium over congregationalisme en ambt te 
Utrecht (medereferenten Dr. G.D.J. Dingemans en Drs. M. Nijkamp). Op 23-
04-1996 sprak ik voor een symposium in Zaandam voor de Provinciale Raad 
van Kerken Noord-Holland, met als medereferenten Mgr. J. Punt, Mgr. B. 
Wirix-Speetjens en Dr. A. van Harskamp over secularisatie. Op 31-05-1996 
leverde ik op verzoek van Dr. Henk Witte een bijdrage voor het ‘Werkge- 
nootschap Katholieke Theologen'  te Utrecht  over ‘Ordinatio Sacerdotalis' 
met als medereferenten Dr. J. Visser en de toenmalige Secretaris-Generaal 
van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, Dr. H. Verhoeven. 
Op 31-10-1996  leverde ik een bijdrage aan een studiedag van het IIMO te 
Utrecht over ‘representatie' met als opponent Dr. M. den Dulk. In 1997 
leverde ik een bijdrage aan de feestbundel voor Dr. K. Blei, Secretaris-
Generaal van de NHK. In 1998 leverde ik een bijdrage aan het liturgisch 
leerboek De weg der liturgie. Op 12-06-1998 sprak ik tijdens de studiedag ter 

gelegenheid van het vijftigjarig Willibrord Vereniging te 's-Hertogenbosch. Op 
14-04-1999 leverde ik een bijdrage aan de studiedag ‘Confessie en 
Academie' aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en op 05-11-1999 aan het 
symposium over secularisatie aan de Károli Gáspár Universiteit te Budapest. 
 
2. De voorgestelde naam VPKN (Verenigde Protestantse Kerk in Nederland) 
was aanvankelijk door de Trio-Synode geaccepteerd, maar werd op de eigen 
vergadering NHK niet bekrachtigd, WALLET 1999,20. Een oplossing 
hiervoor is nog niet gevonden. 
 
3. A.F.N. Lekkerkerker merkt op, dat het in de Hervormde Kerk een 
gewoonte, om niet te zeggen een slepende ziekte was geworden te zeggen: 
"Wij als hervormden weten niet meer wat het ambt is", LEKKERKERKER 
1971a,16. 
 
4. De discussie ging in de zestiger jaren over de vraag of het ambt überhaupt 
nog nodig is. Volgens K. Blei en C.J. den Heyer kan de gemeente zonder 
ambt BLEI 1967,1-13; DEN HEYER 1976,3-6. H. Wiersinga stelde destijds, 
dat de gemeente meer gemeente wordt, naargelang de ambten zich laten 
opdelen in functies zonder kwalitatieve verschillen. Hij vroeg zich ook af, 
volgens welke achterliggende theologische conceptie sommige handelingen 
ambtelijk genoemd worden en andere niet. Waarom zijn niet alle 
ambtsdragers bevoegd deze te verrichten? Wie mag een ambt bekleden en 
wat zijn daarvoor de selectiecriteria? Moet iemand belijdend lid zijn om een 
kerkelijk ambt te kunnen bekleden? Ook stelde hij de vraag of een bekwaam 
praktiserend dooplid, dat deelneemt aan eredienst en avondmaal, 
uitgesloten mocht worden van de ambtsuitoefening, WIERSINGA 
1979a,369-373. 
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5. Dit kan een echt kerkelijk ‘officium' genoemd worden (in de zin van canon 
145), want de vervullers van dit ‘officium' ontlenen hun zending aan de 
bisschop en hun pastorale werk is kerk-ambtelijk van karakter. Maar om 
verwarring met het gewijde ambt te voorkomen stellen de bisschoppen voor 
in dit geval het woord ‘ambt' te vermijden en van ‘functies' of ‘taken te 
spreken, ’Meewerken in het pastoraat 1999,14. Ter meerdere verwarring 
wordt in een noot erkend, dat de term ‘ministerium' in het kerkelijk wetboek 
(canon 230) ook gebruikt wordt voor lectoren  en acolieten. 
 
6. G. Gassmann spreekt van een stroming in het anglicanisme met een sterk 
sacramenteel geïnterpreteerde apostolische successie, GASSMANN 1980, 
94. Zie hoofdstuk  2 noot 11 
 
7. Mijn eerdere studie uit 1990, GOSKER 1990d vormt de basis van dit 
proefschrift. Een grondige bestudering van alle voorontwerpen en ‘Minutes' 
vindt men bij C.T. Gromada, GROMADA 1995, en ook in het binnen 
afzienbare tijd verschijnende proefschrift van E. van der Borght, die in Leiden 
promoveert bij A. van de Beek. De titel zal luiden: Het ambt her-dacht. De 
gereformeerde ambtstheologie gewogen in het licht van het rapport Baptism, 
Eucharist and Ministry, Lima 1982, van de commissie Faith and Order. 
 
8. Hetzelfde doet Hanna Furtwängler voor het niet-ordineren van vrouwen: 
"Nicht die Zulassung von Frauen zu den Weihenämtern muß begrundet 
werden, sondern deren Ausschluss“, FURTWÄNGLER-STRUB 1997,292. 
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DEEL I DE ACHTERGRONDEN 
 
 
1. WAT IS BEM VOOR TEKST? 
 
2. VOORGESCHIEDENIS 
 
 
3. HET BRONNENGEBRUIK 
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1 WAT IS BEM VOOR TEKST? 
 
 
Hij heeft ons tot een koninkrijk gemaakt, tot priesters voor zijn God 
en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid 
(Openbaring 1:6). 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
In de oecumenische discussie zijn de verschillende kerkgemeen- 
schappen en geloofstradities met elkaar in gesprek via dialogen. Dit 
kunnen bilaterale of multilaterale dialogen zijn. De resultaten hiervan 
worden, als ze daarvoor rijp zijn, gepubliceerd als convergentie- 
teksten of consensusteksten. Ze laten zien waarin de verschillende 
kerken of tradities het reeds met elkaar eens zijn (consensus) of 
kunnen worden (convergentie), respectievelijk op welke punten en in 
welke mate ze nog steeds van elkaar verschillen (dissensus). Een 
convergentie gaat dus vooraf aan een consensus. Een consensus 
hoeft geen uniformiteit te betekenen, maar veronderstelt wel een 
basisvertrouwen in de dialoogpartner(s). Men moet een consensus- 
tekst niet overvragen door er meer duidelijkheid van te verwachten 
dan in de eigen gelederen voorhanden is.  
 
De waarde van een consensus hangt af van de mate, waarin de 
bereikte overeenstemming inderdaad inhoudelijk gedekt is. Het 
gevaar is niet denkbeeldig, dat een bereikte consensus een in feite 
nog steeds bestaande dissensus verzwijgt of toedekt. In dat geval 
was er al wel convergentie, maar was er eigenlijk nog geen 
consensus bereikt. Uit de reactie, die er op volgt, wordt meestal wel 
duidelijk of een consensus al of niet prematuur was. De waarde en 
de kwaliteit van een consensustekst blijkt altijd uit de wijze waarop 
deze wordt ontvangen. Met een technische term: de ‘receptie'.  
Als een voorbeeld van een echte consensustekst kan de doopover- 
eenkomst genoemd worden, die in Nederland in 1967/68 tussen de 
Rooms-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland 
werd gesloten.

1
 

 
 
2 AARD EN INTENTIE VAN BEM 
 
BEM is door Faith and Order (FO) als convergentietekst gepresen- 
teerd, niet als consensustekst. In het voorwoord wordt dit ook 
nadrukkelijk aangegeven.

2 
Niet allen die over BEM publiceerden 

hebben dit onmiddellijk opgemerkt, zodat er aanvankelijk enige 
verwarring ontstond.

3
 BEM is aan de kerken voorgelegd als een 

mijlpaal (LINK 1982,21) op de weg naar zichtbare eenheid, die de 
deelnemende kerken zich ten doel hebben gesteld. Faith and Order 
heeft als opdracht de lidkerken blijvend te herinneren aan het doel 
van FO:  
 
"(...) to proclaim the oneness of the Church of Jesus Christ and to 
call the churches to the goal of visible unity in one faith and one 
eucharistic fellowship, expressed in worship and common life in 
Christ, in order that the world may believe" (GASSMANN 1993,VIII).   
 
Daarom is het van groot belang, dat de verdeelde kerken elkaar  
zullen vinden in ‘full mutual recognition' van doop, eucharistie en 
ambt (LAZARETH 1987,185).  
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Om dit te bereiken is door de jaren heen in verschillende oecu- 
menische gremia veel werk verzet. De vijfde Assemblee van de 
Wereldraad van Kerken in Nairobi (1975) sprak uit:  
 
"(...) the unity we seek is to be envisioned as a conciliar fellowship of 
local churches which are themselves truly united" (KINNAMON 
1982,132).  
 
Uiteraard wordt zichtbare eenheid niet tot stand gebracht door een 
rapport. Wel kan BEM helpen hiertoe voorwaarden te scheppen. De 
eenheid zelf is gave van de Geest en vrucht van gebed. Soms 
mogen mensen dwars door kerkgrenzen heen iets van die eenheid 
ervaren. Hoewel het uiteindelijke doel zichtbare eenheid is — The 
Search for Visible Unity (GROS 1984) — richt BEM zich eerst op een 
meer nabij gelegen doelstelling: inzicht geven in het proces van naar 
elkaar toegroeien. De reeds bereikte convergentie is in de hoofdtekst 
geformuleerd, terwijl de nog bestaande dissensus en ook de reeds 
bereikte consensus in de commentaren zijn ondergebracht. Niet elke 
bestaande dissensus of bereikte convergentie is van hetzelfde theo-
logische gewicht. Niettheologische factoren spelen ook een rol. LA 
laat zien welke convergentie is bereikt, welke consensus al bestaat 
en op welke punten de kerken elkaar nog niet hebben kunnen 
vinden, met het oog op onderlinge ambtserkenning. 
 
Achter deze doelstelling staat de verwachting van FO, dat over de 
bereikte convergentie in de kerken zal worden gereflecteerd, in de 
hoop dat deze beaamd wordt en tot consensus uitgroeit. De 
Limatekst bevat geen complete ambtsleer en beoogt dat ook niet. 
Het is geen zuivere weergave van welke traditie dan ook en vraagt 
erom als zodanig gelezen te worden.

4
 BEM is geen gladde tekst, die 

gemakkelijk aanvaardbaar is voor de kerken. Strijdpunten zijn zorg- 
vuldig geformuleerd, maar soms ook bewust buiten beschouwing 
gelaten. Verdere reflectie en discussie is nodig. BEM wil gelezen 
worden als een tekst die de kerken oproept tot zelfonderzoek.

5
 Zijn er 

belangrijke punten in onze eigen traditie, die wij, als deze specifieke 
kerk die wij zijn, hebben in te brengen in de oecumenische 
discussie? Zijn er belangrijke punten, die we in de loop van de tijd 
ergens onderweg verloren hebben en die we wellicht in de oecu-
menische ontmoeting zouden kunnen hervinden? 
 
 
 
3  DE AFZENDERS 
Aan de Limatekst over het ambt is door concrete mensen met 
enthousiasme gewerkt, met de intentie de oecumene te dienen en de 
kerken te steunen in hun pogingen eeuwenoude strijdpunten te over- 
winnen. Het werk is niet gedaan door één individuele auteur, maar 
door een daartoe ingestelde commissie. Groepswerk van een derge- 
lijke theologische commissie betekent, dat men in een spel van voor- 
stellen en tegenvoorstellen telkens moet zoeken naar voor alle 
deelnemers aanvaardbare formuleringen. Er moeten steeds compro- 
missen worden gesloten met als gevolg, dat in convergentieteksten 
doorgaans niet veel karakteristieke uitdrukkingen blijven staan. 
Daarom zijn ze meestal niet boeiend. Dat is inherent aan het genre. 
Anderzijds is het spannend te zien in welke mate de verschillende 
tradities concessies deden zonder hun eigen identiteit te verliezen. 
FO heeft bij het produceren van BEM ruim gebruik gemaakt van 
voorafgaande documenten, voortbouwend  op  resultaat,  dat  in eer- 
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dere stadia was bereikt. Uiteraard was FO daardoor aan bepaalde 
formuleringen gebonden. In hoofdstuk 2 geven we de ontstaans- 
geschiedenis in hoofdlijnen weer.

6
 Wie hebben aan de totstand- 

koming van BEM meegewerkt? De teksten zoals ze nu voor ons 
liggen, werden door FO in Lima goedgekeurd. Daarbij waren drie 
Nederlanders aanwezig: E. Flesseman-van Leer (hervormd) als lid, 
M. Parmentier (oud-katholiek) als waarnemer en A.W.J. Houtepen 
(rooms-katholiek) als adviseur.

7
 Faith and Order is een internationaal 

gezelschap van gevarieerde confessionele herkomst, grotendeels 
bestaande uit deskundigen en specialisten.

8
 

 
De voltallige commissie stemde in met de ontwerpteksten, die 
werden vervaardigd door een ‘Standing Commission', die op zijn 
beurt weer een ‘Steering Group' had, onder voorzitterschap van Max 
Thurian. Deze bestond uit: V. Borovoy (orthodox), N. Ehrenström 
(lutheraan), B. Hoedemaker (hervormd), A.W.J. Houtepen (rooms-
katholiek), M. Thurian (van de gemeenschap van Taizé), E. Timiadis 
(orthodox), L. Vischer (reformiert) en de methodist G. Wainwright. De 
‘Steering Group' heeft bij haar werk gebruik gemaakt van 
deskundigen als N. Nissiotis en J. Zizioulas (orthodox), E. Lanne en 
J. Tillard (rooms-katholiek), G. Gassmann en H. Meyer (lutheranen) 
en de baptist G. Wagner (THURIAN CRB I,26, noot 2). Deze officiële 
informatie wekt de indruk, dat BEM uitsluitend het werk is van 
mannelijke deskundigen. Mij zijn geen officiële documenten bekend, 
waaruit vrouwelijke deelname aan de productie van de BEM-teksten 
blijkt. Toch is deze er wel degelijk geweest. Wezenlijke bijdragen aan 
de totstandkoming van BEM zijn geleverd door Ellen Flesseman-van 
Leer, Constance Parvey, Erika Reichle en Mary Tanner.

9
 M. Tanner 

heeft tijdens de slotvergadering van FO in Lima een serie 
aanbevelingen gedaan, die waren voorbereid door de ‘Working 
Group on the Community of Women and Man in the Church'.  
Daarop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 8.

10
 Andere betrokken 

deskundigen waren U. Becker, M. Conway, D.R. Holeton, T. Hopko, 
U. Kühn en L.S. Mudge. Exegetische adviezen werden uitgebracht 
door o.a. V. Schürmann, P. Stuhlmacher en J. Blank. Theologische 
adviezen werden gegeven door W. Pannenberg en taalkundige door 
M. West. Volgens Houtepen is ook invloed op BEM uitgegaan van 
Franse katholieke exegeten: J. Delorme en A. Jaubert.  
 
Kan uit de werkzaamheid van een aldus samengestelde commissie 
een evenwichtig document voortkomen? Is alleen theologische 
deskundigheid van belang of kunnen niettheologen een eigen 
deskundigheid hebben, als het gaat over de vraag "hoe het leven van 
de kerk verstaan en ingericht moet worden, opdat het evangelie 
wordt verspreid en de gemeente in liefde wordt opgebouwd" (LA 6)? 
LA zet in bij de roeping van het gehele volk van God (LA 1-6). Dit zou 
dóór hebben kunnen werken in de samenstelling van de commissie 
en bij de raadpleging van adviserende instanties. De inbreng van 
vrouwen had groter kunnen zijn. En waarom is de vrouwelijke 
inbreng die er wel was, niet beter gedocumenteerd? Ook de inbreng 
van niet-westerse stemmen was bedroevend klein. A.W.J. Houtepen 
spreekt van een "onvergeeflijk slechte vertegenwoordiging van 
Latijnsamerikaanse kant die werd overschreeuwd door verbaal 
geweld van Europese theologen".

11
 Bij de totstandkoming van BEM 

is niet alleen de invloed van vrouwen, maar ook die van niet-
theologen en van vertegenwoordigers uit de derde wereld in het 
algemeen, nogal gering geweest. 
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4 AAN WIE IS BEM GERICHT? 
 
BEM is bestemd voor de lidkerken van de wereldraad. Dat blijkt 
zowel uit de adressering, uit de aanbevelingen die aan de kerken 
worden gedaan, alsmede uit de vragen die ter beantwoording zijn 
voorgelegd. De kerken is gevraagd te antwoorden "as precisely as 
possible" en "at the highest appropriate level of authority, whether it 
be a council, synod, conference, assembly or other body" (BEM 
Preface,X). Men kan de vraag stellen met welk recht FO deze vragen 
eigenlijk stelt (DESCHNER 1990,50). Officieel heeft FO voor de 
kerken geen enkele autoriteit, behalve dan de autoriteit die men er 
vrijwillig aan toekent.

12
 Hetzelfde geldt voor de wereldraad zelf, die 

immers geen superkerk is, maar een plek waar de verschillende 
geloofstradities elkaar ontmoeten en elkaar wederzijds kunnen 
verrijken met nieuwe geloofsinzichten, zoekend naar de zichtbare 
eenheid van de Una Sancta. BEM is gericht aan de kerkleidingen en 
de respons wordt verwacht van theologisch geschoolde deskun- 
digen. Dit houdt het gevaar in, dat het lijkt of hier ‘oecumene-van-
bovenaf' bedreven wordt (WITZEL 1985,8). Maar het is de uitgespro- 
ken bedoeling van FO, dat de BEM-teksten hun weg vinden naar zo 
veel mogelijk oecumenische organen, theologische opleidingen, ker- 
kelijke vergaderingen, pastoresconventen, gespreksgroepen, etc. 
(BEM Appendix,33). Faith and Order verwacht inbreng en mee- 
denken van alle kerkleden om het proces van receptie een zo breed 
mogelijke basis te verschaffen.

13
 Omdat de taal van de BEM-teksten 

voor niettheologisch geschoolde mensen niet gemakkelijk toe- 
gankelijk is, heeft men er aan gewerkt de inhoud ervan te popula- 
riseren. Verschillende leidraden en handreikingen zijn met het oog 
hierop vervaardigd.

14
 Tevens is in het toelichtende geschrift ‘Ecu-

menical Perspectives' een hoofdstuk opgenomen van U. Becker over 
de mogelijke catechetische implicaties van BEM (THURIAN 1983

2
,174-

184). 
 
 
 
5 HET RECEPTIEPROCES 
 
De term ‘receptie' is al terloops gevallen. Het is een tamelijk nieuw  
begrip, althans in de oecumenische theologie (HOUTEPEN 1983

2 

b,144). Wat wordt ermee bedoeld? In de theologie wordt ‘receptie' 
(oorspronkelijk afkomstig uit de rechtsgeschiedenis) op verschillende 
manieren gebruikt. Het is een term voor de aan- vaarding van een 
kerkelijke uitspraak of beslissing. Als het om oecumenische ver- 
houdingen gaat, kan men denken aan een officiële bekrachtiging 
door het bevoegde kerkelijke gezag van het resultaat, dat oecu- 
menische arbeid (in bilateraal of multilateraal verband) heeft 
opgeleverd.

15
 Daarnaast is de term ‘receptie' in de katholieke traditie 

gebruikt voor de wederopname in de kerk van mensen en groepen, 
die zich voordien hadden afgescheiden. Voorts kan onder ‘receptie' 
ook worden verstaan: het gehele proces van aanvaarding en 
verwerking van gewonnen inzichten, dat plaats heeft zowel vóór als 
na een officiële beslissing van het bevoegde kerkelijke gezag. In 
deze laatste betekenis moet de Lima-receptie worden opgevat. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat het woord ‘receptie' met name in 
de katholieke geloofswereld gebruikt wordt. C.P. van Andel merkt op, 
dat de structuur van de calvinistische kerken zodanig is, dat de be- 
sluitvorming door een samenspel van beleidsorganen op landelijk èn  
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plaatselijk niveau tot stand komt. "Het gezag ervan is afhankelijk van 
de innerlijke kracht, die in hun woorden, boodschappen,beslissingen 
verborgen ligt. Daarbij past eigenlijk niet het woord receptie".

16
 Hij 

vreest, dat "niet de inhoud moet overtuigen, maar de instantie die 
gesproken heeft". Ik teken hierbij aan, dat BEM het van de inhoud en 
niet van de autoriteit moet hebben. De Wereldraad van Kerken heeft 
geen enkele bevoegdheid en kan slechts ‘aanbieden'. Volgens het 
bekende ‘Toronto Statement' is de wereldraad immers geen 
superkerk. Het lidmaatschap betekent op geen enkele manier "that 
the churches belong to a body which can take decisions for them. 
The ‘authority' of the Council consists only in the weight which it 
carries with the churches by its own wisdom" — zoals William 
Temple het eens uitdrukte (KINNAMON/COPE 1997,464). Aangezien 
de BEM-teksten convergentieteksten zijn is het receptieproces van 
groot belang. Door besprekingen, die op allerlei niveaus gevoerd 
worden, kunnen convergentieteksten zich tot consensusteksten ont- 
wikkelen. Als in een reactie wordt benadrukt, dat het om een 
convergentietekst gaat, kan dat inhouden, dat men zich gestimuleerd 
weet om de problematiek verder te doordenken en de eigen traditie 
te verrijken met de inzichten van andere geloofstradities. Maar er kan 
ook een stille reserve in verborgen zijn die bewerkstelligt, dat teksten 
waarover nog geen volledige consensus is bereikt, extra kritisch 
vanuit de eigen traditie worden benaderd.

17 
Het eerste, niet het 

tweede, is uiteraard de bedoeling.  
 
M. Barth maakt BEM het verwijt: "Weil weder Kritik noch 
Revisionsvorschläge, sondern einzig Akte der Rezeption erwartet 
werden, sollte das Document in der Tat tel quel ‘empfangen' (ohne 
weitere Kommentare zur Kenntnis genommen) werden. Es verdient 
sorgfältig diskutiert zu werden. Dann aber sollte es unter Verdankung 
der geleisteten Dienste hinter Glas oder in Beton verpackt an einen 
sicheren Ort aufbewahrt werden" (M. BARTH 1985,214). Hij vergeet 
gemakshalve, dat er ruimschoots gelegenheid is geweest tot 
kritische reacties en amendementen. De vele antwoorden vanuit de 
hele wereld werden nauwkeurig bestudeerd en verwerkt op een 
consultatie in 1977 te Crêt-Bérard.  
 
 
6 VIER VRAGEN 
 
Aan BEM zijn vier vragen toegevoegd, bedoeld om door de kerken 
beantwoord te worden op alle niveaus en in allerlei geledingen. 
Naast de beantwoording van de vragen op het ‘hoogste 
beleidsniveau' was het de bedoeling, dat zoveel mogelijk gelovigen 
op alle niveaus van het kerkelijk leven ingeschakeld zouden worden 
bij het receptieproces. De eerste vraag ging over de mate waarin de 
kerken in de Lima-teksten ‘het geloof van de kerk door de eeuwen 
heen' konden herkennen. De tweede vraag ging over de 
consequenties die daaruit voort zouden vloeien voor de relaties en 
dialogen met andere kerken, in het bijzonder met die kerken, die 
BEM ook erkennen als een uitdrukking van ‘het apostolisch geloof'. 
De derde vraag ging over de dóórwerking van BEM in liturgie en 
catechese, in het ethisch en geestelijk leven en in het getuigenis van 
de desbetreffende kerk. In de vierde plaats werd gevraagd naar 
suggesties ten behoeve van het voortgaande werk van FO met het 
oog op het komende project: "Towards the Common Expression of 
the Apostolic Faith Today". Wat precies verstaan werd onder het 
‘apostolisch geloof' (LA 35), was vanuit de vraagstelling niet meteen 
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duidelijk. Blijkbaar werd het aan de kerken zelf overgelaten dit naar 
eigen inzicht te interpreteren.

18
 In een later stadium echter zou — in 

het studiedocument van Faith and Order (Confessing [the] one Faith 
(1987) 1991) — de term ‘apostolisch geloof' wel nader worden 
geëxpliciteerd.

19
 Het is een term die telkens opduikt in de 

oecumenische literatuur. Het zou de moeite waard zijn eens een 
nader onderzoek in te stellen naar de achtergronden van deze term. 
 
Binnen de vier vragen die BEM aan de kerken voorlegt, kan men 
twee aspecten onderscheiden. Ten eerste het aspect van de 
herkenning en erkenning van het gebodene in relatie tot het ‘geloof 
van de kerk door de eeuwen heen' (het ‘apostolisch geloof'). De twee 
termen lijken als synoniemen van elkaar te zijn gebruikt. Het gaat 
dan om het herkennen en erkennen van een gemeenschappelijke 
basis, die zo breed mogelijk is geformuleerd. De kerken wordt dus 
niet gevraagd de teksten te toetsen aan hun eigen traditie. Veel 
kerken hebben dat in hun officiële reacties toch gedaan.

20
 In de 

tweede plaats wordt gevraagd naar de dóórwerking en de mogelijke 
consequenties, die de kerken aan hun standpunt zullen verbinden, 
zowel wat betreft hun eigen kerkelijk leven (ethisch, liturgisch, 
catechetisch) als in hun relaties met andere kerken die BEM 
eveneens erkennen. Erkenning zonder vernieuwing is immers 
vruchteloos (WITTE/GEURTS 1988,53). De vierde vraag (naar 
suggesties voor het voortgaande werk van Faith and Order) was 
overigens in het inleidend woord bij de Nederlandse vertaling 
aanvankelijk niet opgenomen. In de tweede druk is dit hersteld.  
 
Het is opmerkelijk, dat in de Nederlandse inleiding op BEM van de 
hand van H. Berkhof en H.A.M. Fiolet de term ‘apostolisch geloof' 
aanvankelijk vermeden werd. Zij gebruikten de termen ‘de geloofs- 
intentie van de kerk van alle eeuwen' en ‘het gemeenschappelijk 
erfgoed van de kerken'. Is dat in onze door de Reformatie gekleurde 
situatie een meer aanvaardbaar spraakgebruik? In de tweede druk is 
dit ook hersteld. 
 
 
 
 
7 CONCLUSIES 
 
 
1 BEM is als convergentietekst de wereld in gegaan met het oog op 

het bevorderen van de zichtbare eenheid tussen de kerken en 
vraagt respons van de kerken op het hoogste niveau, maar ook 
van alle geledingen in de diversiteit van het kerkelijke leven. 

 
2 De mensen die gewerkt hebben aan het concipiëren van BEM zijn 

geselecteerd op deskundigheid. Het zijn hooggekwalificeerde 
veelal mannelijke, westerse theologen. De medewerking van 
vrouwelijke theologische deskundigen blijkt niet uit de officiële 
rapportage. Het werk van vrouwen is onzichtbaar.

21
 Niet-

theologen, gewone gemeenteleden en parochianen, leken, 
jongeren, mensen uit de wereld van management en industrie 
hebben in het productieproces van de BEM-teksten niet of 
nauwelijks geparticipeerd. 
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8  NOTEN 
 
 
1.  De verklaring inzake wederzijdse dooperkenning RKKN/GKN is te vinden 

in de Acta van de Generale Synode van de GKN, Amsterdam 1967/68, 

art. 311. In 1967 kwam ook de wederzijdse dooperkenning tussen de 
RKKN en de NHK tot stand en in 1968 die tussen de RKKN en de ELK. 

 
 
2.  "We have already achieved a remarkable degree of agreement. Certainly 

we have not yet fully reached ‘consensus' (consentire)." "BEM represents 
the significant theological convergence which Faith and Order has 
discerned and formulated", BEM Preface,IX. 

 
 
3.  Aanvankelijk werd BEM door sommigen nog als ‘consensus' aangemerkt, 

HOUTEPEN 1983b,159; POT 1986,268; VAN DITMARSCH 1986,33. Dit 
hangt samen met het feit, dat de Assemblee van Nairobi (1975) in 
verband met de Accratekst nog het begrip ‘consensus' had gebruikt. Dit 
was ook het geval in het ‘Nachwort' bij de Duitse uitgave van de 
Accratekst, MÜLLERFAHRENHOLZ 19794,48. 

 
 
4. Stel dat er een ‘zuiver orthodoxe' tekst was ontstaan. In dat geval zou het 

volgens A. Papaderos redelijk zijn te veronderstellen "either that a 
miracle had happened or else that the Commission had ignored its 
specific mandate and failed to achieve its concrete goal", PAPADEROS 
1984,196. 

 
 
5.  M. Thurian zegt in een interview met P. Beffa: "BEM invites the churches 

to undergo a real inner, spiritual conversation. They are not being asked 
to relinquish what they consider fundamental in the faith and their 
profession of faith, but they are being asked to reexamine and question 
themselves on certain points", BEFFA 1986,30. 

 
 
6. De voorgeschiedenis wordt uitvoerig door F. Lülf beschreven, LÜLF 

1993,17-94. Een zeer gedetailleerde studie verscheen van de hand van 
C.T. Gromada, GROMADA 1995.  

 
 
7. M. Kinnamon heeft gerapporteerd over de sessies, waarin BEM werd 

behandeld, KINNAMON 1982,80-87.  
 
 
8. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk geen lid is van de Wereldraad van 

Kerken hebben rooms-katholieke gedelegeerden naar FO een groot 
aandeel gehad in het vervaardigen van de teksten. Op grond van een 
ledenlijst, die werd gepubliceerd in: JES 21 (1984), kan men vermoeden, 
dat het percentage vrouwelijke deelneming op ongeveer 20% lag. 

 
 
9. C.T. Gromada noemt E. Reichle in een voetnoot, GROMADA 1995,52. Zij 

schreef een artikel over ‘Frauenordination aus ökumenischer Sicht', 
REICHLE 1980. E. Flesseman-van Leer en M. Tanner worden geciteerd 
(313; 340; 345 en passim). C.F. Parvey ontbreekt bij de bespreking van 
LA 18. 

 
 
10. De ‘Community-Study' was een project van de wereldraad, dat was 

ondergebracht in FO en werd uitgevoerd in samenwerking met de Sub-
Unit: ‘Women in Church and Society'. Het project hield zich bezig met 
drie onderzoeksterreinen betreffende de gemeenschap van vrouwen en 
mannen in de kerk, te weten: de theologie, de participatie van vrouwen in 
het werk van de kerk en de man/vrouw-relatie, PARVEY 1983. 
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11. HOUTEPEN 1982a,44. Ook Ellen Flesseman-van Leer wijst hier op, 

FLESSEMAN-VAN LEER 1982b,48, evenals Victoria Chandran, CHANDRAN 
1984,125-128. 

 
 
12. M.F.G. Parmentier ziet in BEM een methodisch keerpunt. Sinds Lima 

bestaat er een dialoog tussen de Wereldraad van Kerken en de 
lidkerken, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de kerken volledig 
gerespecteerd wordt. "Faith and Order ist nicht mehr bloss Gesprächsort 
der Kirchen, sondern steht im Gespräch mit den Kirchen. Es muss aber 
von vorn herein klar sein, dass die Autorität in Sachen des Glaubens und 
der Kirchen- verfassung nur den Kirchen selbst zukommt", PARMENTIER 
1986,89-90. 

 
 
13. "The churches are being asked to enable the widest possible involvement 

of the whole people of God", BEM Preface,X. 
 
 
14. LAZARETH 1982a; BAKEMA 1984; SELL 1984, VOSS 1984, Doop, 

eucharistie, ambt. Handreiking voor gesprek over het Lima-rapport in 
parochies [Een-twee-een Special, SWV (ed.)] 1984, PIOCH 1986. 

 
 
15.  J. Kilmartin definieert: "Reception can be described as a process by 

which one ecclesiastical body adopts as its own a spiritual good which 
originates in another and appropriates it as applicable to its own life of 
faith", KILMARTIN 1984,34-55.  

 
 
16. C.P. van Andel merkt op, dat het woord ‘receptie' uit de katholieke wereld 

stamt en dat hiermee een ‘voor velen belast woord' wordt geïntro- 
duceerd, VAN ANDEL 1985,160. 

 
 
17. C. Krijnsen signaleert deze handelwijze bij de Nederlandse bisschoppen, 

 KRIJNSEN 1985,5. Zij zijn echter niet de enigen. Vergelijk hoofdstuk 7. 
 
 
18. A.J. Bronkhorst vraagt zich af, of men het apostolisch geloof ook op 

nieuwe wijze tot uitdrukking mag brengen. "Of is dat als zodanig al een 
soort verraad aan de ‘gemeenschap met de belijdenis der vaderen'? Wie 
aan de vele kerken in Azië en Afrika denkt, kan begrijpen dat er op dit 
gebied vragen liggen, waaraan een Wereldraad van Kerken niet blijvend 
voorbij kan gaan", BRONKHORST 1987,132. 

 
 
19. "The term apostolic faith, as used in this study does not refer only to a 

single fixed formula of a specific moment in Christian history. It points to 
the dynamic historical (geschichtlich) reality of the central affirmations of 
the Christian Faith. These affirmations are grounded in the witness of the 
people of the Old Testament and in the normative testimony, reflection in 
the New Testament, of the apostles and others who proclaimed the 
Gospel in the early days (apostolic age) and of their community. These 
central affirmations were further clarified in the undivided church of the 
first centuries", Confessing the one Faith, FO 153, Geneva 1991,2. Zie 
ook G. Wainwright, WAINWRIGHT 1984,71-82 en W.H. Lazareth, 
LAZARETH 1983

2
,189. 

 
 
20. Dit is geconstateerd door M. Gosker, GOSKER 1986,11 en door K. Blei, 

BLEI 1986,25. 
 
 
21. Aan de bundel Ecumenical Perspectives, THURIAN 1983

2
, werkten 

alleen mannen mee. 
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2 VOORGESCHIEDENIS 
 
Om een dienaar van Christus Jezus te zijn voor de volkeren 
in de priesterdienst van het evangelie Gods (Rom. 15:16). 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
Van 2-16 januari 1982 was de commissie voor Geloof en Kerkorde in 
Peru bijeen, in de liefelijke ‘Oase de los Santos Apostoles', ongeveer 
veertig kilometer van Lima (KASPER 1982,9). Tegen alle ver- 
wachtingen in werd BEM door alle ruim honderd afgevaardigden 
unaniem, zonder tegenstemmen en zonder onthoudingen aange- 
nomen. Dat was opmerkelijk, want in de voorbereidende bijeenkomst 
in Annecy waren nog meer dan honderd bezwaren en amende- 
menten behandeld. In Lima zelf waren ook nog even zo vele 
wijzigingsvoorstellen naar voren gebracht. Geen wonder, dat het 
enthousiasme groot was en door sommigen van het ‘wonder van 
Lima' (COENEN 1982,162) werd gesproken.  
 
Dit betekende overigens niet dat alle gedelegeerden elke zinsnede 
van BEM voor hun rekening namen of zelf zo geformuleerd zouden 
hebben. De betekenis van deze overeenstemming was, zoals 
Pannenberg het formuleerde: "(...), daß keiner der Delegierten noch 
irgendwelche Aussagen der Texte als für seine Kirche und 
konfessionelle Tradition unerträglich meinte beurteilen zu müssen" 
(PANNENBERG 1986,37). De herziene tekst werd na het mandaat 
van de vijfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken (Nairobi 
1975) en na de bevestiging daarvan door het Centraal Comité te 
Dresden (1981) rijp genoeg bevonden om de kerken ingezonden te 
worden (GASSMANN 1993,24).  
 
De Limateksten hebben een lange ontstaansgeschiedenis achter 
zich. BEM is het resultaat van meer dan vijftig jaar wereldwijde 
oecumenische bezinning. Het is niet de bedoeling hier het historisch 
verloop van alle voorbereidende besprekingen nog weer eens samen 
te vatten.

1
 Wel worden enkele hoofdlijnen getrokken, die ons inzicht 

verschaffen in de binnen Faith and Order gedane keuzes en bereikte 
compromissen. Na het overzicht van de voornaamste bijeenkomsten 
van FO, die van belang zijn geweest voor de verdere ontwikkeling 
van BEM, volgt een korte bespreking van de voor die ontwikkeling 
van belang zijnde Wereldconferenties van Lausanne (1927) en 
Montreal (1963), van het eerste ontwerp uit Marseille (de First Draft, 
voortaan FD) en van de Accratekst over het ambt (voortaan AA), 
gevolgd door enkele conclusies. 
 
 
 
2 BELANGRIJKE BIJEENKOMSTEN VAN FAITH AND ORDER 
 
 
1916 Garden City (Long Island). Voorbereidende conferentie, 

waaraan tachtig kerken uit veertig landen deelnamen. 
1927  Lausanne. Eerste wereldconferentie van Faith and Order.  

Bespreking rond het thema: ‘Het geestelijk ambt in de kerk'. 
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1937 Edinburgh. Tweede wereldconferentie FO. ‘De kerk van 

Christus, ambt en sacrament'.  
Geen belangrijke ontwikkelingen. 

1952  Lund. Derde wereldconferentie FO. Ambt niet gethematiseerd. 
Na Lund gaan de Oosters-Orthodoxe Kerken participeren. 

1961 New Delhi. Derde Assemblee van de Wereldraad van Kerken. 
De ordinatie van vrouwen wordt voor de eerste maal als 
agendapunt opgevoerd (GARDMAN 1984,90). 

1963 Consultatie: ‘Ordination of Women' in samenwerking met het 
‘Departement on Cooperation of Men and Women in Church 
and Society'. 

1963 Montreal. Vierde wereldconferentie FO.  
Na Vaticanum II gaat de RKK in FO participeren (Report... 
1963, FO 38). 

1964 Aarhus (Denemarken). Bijeenkomst FO. Thema's: ‘Ambt',   
‘Het niet-ordineren van vrouwen', ‘Diaconaat', ‘Ambt en

 eucharistie'. ‘Christ, the Holy Spirit and the Ministry' (Minutes... 
1965, FO 44,47-53). 

1965 Présinge (Zwitserland). Een kleine commissie werkt verder 
   aan de resultaten van Aarhus. 
1966  Zogorsk (USSR). Bijeenkomst van het FO ‘Working 
   Committee'. Men werkt verder aan de resultaten van Aarhus. 
1967 Bristol. Bijeenkomst FO. Studie over de betekenis van de 
   ordinatie (FO 50,144-147). 
1968 Consultatie in Genève en bijeenkomst van het FO ‘Working 
   Committee' in Sigtuna (Zweden). 
1970 Cartigny. Consultatie. ‘Ordination'.’Ordination of Women'.

2
 

1971 Leuven. Bijeenkomst FO. Voortgezette studie over ‘Ordination' 
   (Study Reports...FO 59). 
1972 Utrecht. Bijeenkomst FO ‘Working Committee' (augustus). 
1972 Marseille. Consultatie (september). ‘First Draft' van de 

ambtstekst. 
1973 Salamanca (Spanje). Consultatie in september 1973. 
1973 Genève. Consultatie in oktober. 
1974 Accra. Bijeenkomst FO. De Accrateksten  

(One Baptism... 19785, FO 73). 
1974  Berlijn. Consultatie over sexisme.

3
 

1975 Nairobi. De vijfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken 
start de ‘Community Study' en hecht goedkeuring aan de 
verspreiding van de Accrateksten (FO 73). 

1977 Crêt-Bérard (Zwitserland). Evaluatie van de reacties van de 
   kerken op de Accrateksten (Towards... FO 84). 
1978 Bangalore. Bijeenkomst FO.  

Verdere bewerking van de Accrateksten (FO 92). 
1979 Chambésy. Consultatie (31 mei-2 juni).  

Beoordeling van de Accrateksten door vertegenwoordigers 
van de Oosters-Orthodoxe Kerken. Moeilijke punten: 
het primaat en de ordinatie van vrouwen. 

1979 Genève (juni). Het tweede ‘Forum on bilateral conversations' 
(The ThreeReports... 1981, FO 107). 

1979 Genève (augustus). Consultatie (Episkopé... 1980, FO 102).
4
 

1979 Taizé (augustus). Bijeenkomst ‘Standing Commission'. 
Ontwerp van een ‘New Revised Statement on Ministry' 
(Minutes... 1980, FO 98). 
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1979 Straatsburg. Consultatie over het niet-ordineren van vrouwen 

(PARVEY 1980, FO 105).
5
 

1980  Genève. 16-19 januari. Bijeenkomst ‘Steering Committee'. 
‘Revised Draft on Ministry' van 16-01. Op 19-01 werd deze 
 weer herzien. 

1980 Mariottsville (bij Baltimore). Een in mei gehouden forum. 
1980 Genève. Het ‘Steering Committee' vergadert in juni. 
   Voortgang. ‘Revised Draft'.  

Resultaat op stencil FO/80:6, juli 1980. 
1980 Rome. Bijeenkomst ‘Steering Committee'. ‘Revised Draft'.  

Resultaat op stencil FO/80:6(R), november 1980. 
1981 Annecy. Bijeenkomst ‘Standing Commission'. Verdere 

bewerking. De ‘Annecy Draft' (Minutes... 1981, FO 106). 
1981 FO krijgt toestemming van het Centraal Comité (Dresden)  

om het definitieve document naar de kerken te zenden. 
1981 Een kleine groep FO-leden komt nog bijeen in Genève ter 
   voorbereiding van de FO bijeenkomst in Lima. Als laatste komt
  een tekst (op stencil): Corrections of BEM for Lima. 
1982 Bijeenkomst FO te Lima (Peru). Aanvaarding BEM. 
 
 
 
 
3   DE WERELDCONFERENTIE TE LAUSANNE 1927 
 
Van meet af aan werd in de oecumenische discussie ‘ambt' als het 
ware op één lijn gezet met de beide sacramenten ‘doop' en 
‘avondmaal'. Deze lijn heeft zich ook voortgezet in BEM. Dit heeft 
soms de indruk gewekt, dat BEM als een soort heilige drievuldigheid 
de wereld ingezonden is, waarbij het ‘ambt' als een soort derde 
sacrament fungeerde.

6
 Over de sacramentaliteit van het ambt (en 

dan met name van de ordinatie) bestaat tussen de verschillende 
geloofstradities grote dissensus, die niet is opgelost. Ook LA brengt 
hierin nog geen klaarheid. In Lausanne (1927) was FO nog vooral 
een anglicaanse en protestantse aangelegenheid. De Rooms-
Katholieke Kerk was nog niet bij FO betrokken (al waren er wel 
contacten geweest), de Oosters-Orthodoxe Kerken al wel.

7
 Maar zij 

vormden slechts een kleine voorhoede en men heeft zich van het 
resultaat van de conferentie gedistantieerd. Kenmerkend voor 
Lausanne was de vergelijkende methode. Men trachtte de verschillen 
in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken. Deze werkwijze was 
in de eerste jaren van Faith and Order toonaangevend (HELLER 
1999,105). Men streefde naar een zo groot mogelijke consensus. 
Bleek dit niet mogelijk, dan was de winst van de besprekingen toch 
dat er een beter begrip was ontstaan en een dieper peilen van de 
verschillen.  
 
Aan het eind van de besprekingen werd de balans opgemaakt. 
Punten van overeenstemming en overgebleven meningsverschillen 
werden in slotverklaringen neergelegd. Pas na de Wereldconferentie 
van Lund (1952) heeft men deze methode van ‘comparative 
ecclesiology' voorgoed verlaten. Het inzicht was toen gerijpt, dat men 
de ambtsvragen niet langer op geïsoleerde wijze moest behandelen, 
maar dat ze in een bredere christologische en eschatologische 
context moesten worden geplaatst. Dat het ambt van meet af aan 
zo'n centrale plaats heeft ingenomen in de oecumenische discussie, 
is  enerzijds  toe  te schrijven aan  anglicaanse invloed, die een groot  
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stempel heeft gedrukt op de beginjaren van de oecumenische 
beweging. Anderzijds hing het ook samen met de opvattingen die 
men had over het doel van de oecumenische beweging als geheel. 
Wanneer er grote nadruk ligt op concrete, kerkordelijke en 
organisatorische eenheid, dan blijkt het ambt een groot struikelblok 
te zijn op die weg. Ontwikkelt zich een andere visie op eenheid, dan 
zal de ambtsvraag als minder urgent ervaren worden. De 
ecclesiologie en de visie die men heeft op de eenheid van de kerk 
zijn immers mede bepalend voor het belang, dat men aan 
ambtsvragen hecht. In het begin van de oecumenische beweging (in 
Lausanne en ook in Edinburgh) was het hoofddoel van de 
besprekingen, dat er een voor alle kerken acceptabele organisatie- 
vorm gevonden zou worden voor de éne kerk van de toekomst. 
Vanuit dit oogmerk was de ambtsvraag zeer dringend.  
 
De anglicanen hadden als eersten nagedacht over de vraag onder 
welke voorwaarden een toekomstig samengaan van de kerken 
mogelijk zou zijn en zij hadden daarvoor ook een bepaald concept 
ontwikkeld: het zogenaamde ‘Lambeth-Quadrilateral' (OESTREICHER 
1987

2
,61; FRIELING/GELDBACH 1999,180).

8
 In de eerste fase was dit 

concept toonaangevend. Op de Lambeth-Conferentie van 1888 
werden vier artikelen vastgesteld, waarin de essentiële voorwaarden 
genoemd werden voor de hereniging van andere kerken met de 
Anglicaanse Kerk: 
 
1. Aanvaarding van de Heilige Schriften: "The Holy Scriptures of the 
 Old and New Testament, as containing all things necessary to 
  salvation and as being the rule and ultimate standard of faith". 
 
2. Aanvaarding van het Apostolicum "as the Baptism Symbol" en de 

Geloofsbelijdenis van Nicea "as the sufficient statement of the 
Christian faith". 

 
3. Aanvaarding van de twee sacramenten "ordained by Christ 

Himself (Baptism and the Supper of the Lord) ministered with 
unfailing use of Christ's words of Institution, and of the elements 
ordained by Him". 
 

4. Aanvaarding van het historisch episcopaat "locally adapted in the 
methods of its administration to the varying needs of the nations 
and peoples called of God into the unity of his Church".

9 

 

Drie van de vier punten van het Lambeth-Quadrilateral zien we terug 
op de agenda van de eerste vóórconferentie in Garden City ter 
voorbereiding van de Wereldconferentie te Lausanne.

10
 Opvallend is, 

dat het eerste punt (de Heilige Schrift), al in Garden City van de 
oecumenische agenda verdwenen was, terwijl het in Lausanne ook 
nauwelijks aandacht kreeg. De Heilige Schrift wordt wel genoemd, 
zowel onder de zes kenmerken, waaraan de kerk herkend kan 
worden, als ook onder de punten van dissensus (G.H.VISCHER 
1982,27), maar gethematiseerd wordt het thema pas in Montreal 
1963, waar men heeft getracht de tegenstelling tussen de Schrift en 
de traditie te overbruggen (FLESSEMAN-VAN LEER 1980, FO 99). Pas 
als FO de methode van ‘comparative ecclesiology' verlaten heeft 
komt er nieuwe aandacht voor ‘Schrift en traditie' met betrekking tot 
de ambtsvragen. De eerste drie punten van het Lambeth-
Quadrilateral kwamen in Lausanne aan de orde. Over het vierde punt 
(het bisschoppelijk ambt) was vooraf tussen de anglicanen onderling 
enige  strijd  geweest.  Diende  men  nu  over  een  ‘apostolisch'  of   
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over een ‘historisch' bisschopsambt te spreken?
11

 Men koos voor het 
laatste, omdat dat een bredere gespreksbasis zou betekenen voor 
het contact met de niet-episcopale kerken. In Lausanne werd de 
terminologie echter opnieuw gewijzigd. Men sprak nu niet meer van 
het historische bisschopsambt, maar van het geestelijk ambt "von 
dem alle Teile der Kirche annehmen, daß es nicht nur die innere 
Berufung des Geistes besitzt, sondern auch der Auftrag Christi und 
die Autorität der Gesamtkirche" (G.H.VISCHER 1982,14 en 37). 
 
Toch bleef het gesprek in Lausanne niet tot de drie overgebleven 
punten van het Lambeth-Quadrilateral beperkt. Er kwamen nieuwe 
aandachtsvelden. Men zag in, dat men niet zonder meer van een niet 
nader gedefinieerd kerkbegrip kon uitgaan, maar dat dit kerkbegrip 
zelf ter discussie moest komen. Zo werd ‘het wezen van de kerk' als 
punt aan de agenda toegevoegd. Tevens werd de vraag naar de 
‘eenheid' als apart punt geagendeerd. Hieruit blijkt, dat men zich 
realiseerde, dat men niet alleen een visie moest ontwikkelen op het 
doel van de oecumenische beweging, maar ook op de weg waar- 
langs dat doel het beste bereikt zou kunnen worden. 
  
Mede onder invloed van de eerste Wereldzendingsconferentie te 
Edinburgh (1910) waren stemmen opgegaan om de vraagstellingen 
van FO te verbreden door toevoeging van praktische vragen, die 
samen hingen met de missionaire opdracht van de kerk. Daarin 
speelde de situatie in de missiegebieden mee, waar de ambtskwestie 
de avondmaalsgemeenschap in de weg stond. In Garden City had 
men deze praktische vragen aan het ontwerpprogramma voor de 
wereldconferentie toegevoegd, maar op verzoek van Nathan Söder- 
blom werd naderhand besloten dit niet op de wereldconferentie van 
FO te bespreken, maar op die van Life and Work (G.H.VISCHER 
1982,15). Men besefte wel dat FO niet om de missionaire en sociale 
vragen heen kon.

12
 In de loop der tijd bestond trouwens bij FO tel- 

kens de neiging deze vragen door te schuiven naar andere af- 
delingen.  
 
In Lausanne was vooral de inhoud van het geloof aan de orde en in 
dat kader sprak men ook over het ambt. Er werden vragen 
opgeworpen met betrekking tot de kerkinrichting. Hoe uniform zou de 
inrichting van de toekomstige verenigde kerk moeten zijn? Is er een 
gemeenschappelijk, algemeen erkend geestelijk ambt nodig en hoe 
zou dit gestructureerd moeten zijn? Ook de vraag naar de ordinatie 
kwam ter sprake. Zou de éne kerk van de toekomst voorwaarden 
moeten stellen voor de ordinatie? En welke dan? En was de 
bisschop - staande in de apostolische traditie - wezenlijk noodzakelijk 
voor de éne kerk? Het feit dat in Lausanne de ambtsvragen zo 
expliciet aan de orde kwamen, zegt iets over de achterliggende 
ecclesiologische concepties. Wanneer het institutionele ambt een 
zwaar accent krijgt, is de achterliggende ecclesiologie vaak ook 
institutioneel van aard. Het omgekeerde is ook waar. Waar het verzet 
tegen instituties groot is, blijkt het ambt in zijn institutionele aspecten 
het grootste oecumenische struikelblok. De kritiek op Lausanne 
richtte zich vooral op de te eenzijdige, geïsoleerd-institutionele 
aanpak, waarbij het vraagstuk van de kerkelijke eenwording te 
beperkt aan de orde kwam. Al direct bij de presentatie van het 
conferentieprogramma werd dit naar voren gebracht door Duitse 
evangelisch-lutherse theologen, die de vraagstelling wilden uit- 
breiden met het thema ‘Das Evangelium als die gemeinsame 
Botschaft der Christenheit'. F. Siegmund-Schulze heeft deze poging 
als  volgt  verdedigd:  "Für  die deutsche  Reformationskirchen steht 
die Lehre von der Rechtfertigung durchaus im Mittelpunkt der Theo- 
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logie, für die Anglikanische Kirche (...) die Inkarnation. Die Auf- 
fassungen vom Wesen der Kirche, vom Amt und von den 
Sakramenten hängen mit der Verschiedenheit jener Grundlehren 
außerordentlich eng zusammen" (G.H.VISCHER 1982,16). Veel is met 
deze inbreng niet gedaan, want de tijd was nog niet rijp voor zulke 
meeromvattende discussies. Een tweede punt van kritiek was het 
gevaar van een te snelle harmonisering. In de euforie van zo'n 
wereldhistorische ontmoeting is men geneigd oecumenische com- 
promissen snel te aanvaarden, zonder de ernst van de onder- 
liggende problematieken voldoende te hebben gepeild. Vanwege de 
behoefte aan concrete oecumenische resultaten komt men dan in de 
verleiding naar ruime formuleringen te zoeken, waarin de verschil- 
lende tradities zich kunnen vinden. Als deze ruimte echter te veel 
wordt opgerekt, komt er een schijnbare overeenstemming tot stand, 
die geen recht doet aan de wezenlijke geschilpunten. Een kritische 
verheldering van de bestaande geschilpunten is echter ook een 
waardevolle bijdrage aan het oecumenisch gesprek, en is te prefe- 
reren boven een versluierende overeenstemming.  
 
Of Lausanne aan dit gevaar is ontkomen is een vraag die ik hier niet 
kan beantwoorden. G.H. Vischer meent van niet. Als voorbeeld haalt 
hij een zinsnede aan uit §4 van het bericht van sectie III over het 
‘wezen der kerk'. "Da es nur einen Christus gibt, ein Leben in ihm 
und einen Heiligen Geist, kann es auch nur eine Kirche geben, die 
heilige Katholische und Apostolische" (G.H.VISCHER 1982,29). Hij 
haalt dit voorbeeld aan om te laten zien hoe een gemeenplaats de 
discussie niet wezenlijk verder brengt. Het gaat er nu juist om wélke 
kerk de éne, heilige, katholieke, apostolische dan is. Daarvoor moet 
het achterliggende probleem geformuleerd worden, namelijk het 
oude strijdpunt van de zichtbaarheid c.q. de onzichtbaarheid van de 
kerk. Valt de Una Sancta samen met enige zichtbare kerk? Had 
Chrysostomos (metropoliet van Athene) niet in Lausanne het 
standpunt verdedigd, dat de Oosters-Orthodoxe Kerk de ene en 
enige kerk was "neben der alle Häretiker und Schismatiker eben 
nicht Kirche sind" (G.H.VISCHER 1982,29 en 30)?  
 
Naast ‘Schrift en traditie' was de kwestie ‘zichtbaar/onzichtbaar' een 
tweede probleem, waar men niet uitkwam en dat voor nadere 
bestudering in aanmerking kwam. Een derde meningsverschil, dat 
geconstateerd werd, was de verschillende visie op de betekenis van 
kerkscheuring. De katholiserende opvatting oordeelde op dit punt 
veel negatiever. Ziet men de kerk als een door God gestichte 
gemeenschap van mensen, verbonden door hetzelfde geloof en 
staande in de historische continuïteit via apostolische traditie, dan 
worden scheuringen als breuken met die continuïteit negatiever 
beoordeeld en eerder als ‘zonde' aangemerkt dan in niet-katho- 
liserende opvattingen, die soms zelfs een positieve betekenis kunnen 
toekennen aan het bestaan van een ‘Vielzahl von Denominationen'. 
Die worden dan eerder beschouwd als een "Zeichen des Reichtums" 
dan als een "Armut an Geist" (G.H. VISCHER 1982, 24).

13
 

 
Naast de genoemde drie controversen van ecclesiologische aard 
(Schrift/traditie, zichtbaar/onzichtbaar, visie op kerkscheuring) moe- 
ten hier ook de ambtstheologische controversen worden genoemd. 
Belangrijk geschilpunt was het ‘essentieel' of ‘accidenteel' - zijn van 
de bisschop-in-apostolische-traditie. ‘Essentieel' meenden ortho- 
doxen en anglicanen, die beiden de continuïteit van de kerk door de 
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tijd heen benadrukten via priesterwijdingen met handoplegging in 
apostolische traditie, ook al waren er wel onderlinge differentiaties, 
zowel tussen de beide tradities als binnen elk van hen afzonderlijk. 
Een verschil tussen Oost en West is, dat de Oosters-Orthodoxe 
Kerken de ordinatie niet verstaan als een soort volmachtsverlening in 
juridische zin, maar als het deel krijgen aan een ‘mystieke' kracht, die 
slechts werkt in samenhang met de gemeenschap. Geestelijkheid en 
leken vormen een organische eenheid en de priesterlijke volmacht 
blijft een geschenk voor die hele gemeenschap (KRETSCHMAR 
1980,38). Naar westelijk katholiserend denken is de ordinatie: deel 
krijgen aan de ambtsgenade, die de gewijde volmacht verleent tot 
het uitreiken van de sacramenten. Dit is meer juridisch gedacht 
(G.H.VISCHER 1982, 38).  
 
‘Accidenteel' meende de Reformatie, met het argument dat 
‘apostolische successie'niet in het NT ter sprake komt en dat het 
bisschoppelijk ambt bepaald geen garantie voor waarheid en 
eenheid was gebleken. Het zou een loochening van de Reformatie 
zijn om apostolische successie als wezenlijk voor de kerk te 
beschouwen. Deze reformatorische positie werd vertolkt door de 
lutheraan M.G.G. Scherer. Hij betoogde dat het de vrijheid van de 
kerken is om met ‘ambten' en ‘diensten' om te gaan al naar gelang 
de behoefte van de situatie. Hij gaf toe, dat een bisschopsambt in 
sommige landen en onder bepaalde omstandigheden de beste 
oplossing geweest kan zijn, maar voegde er aan toe, dat ook kerken 
zonder bisschopsambt in ruime mate door God gezegend blijken te 
zijn (G.H.VISCHER 1982,42).

14
  

 
Een moeilijk punt was het sacerdotale priesterschap, dat door de 
kerken van de Reformatie radicaal werd afgewezen. Woord en 
sacrament zijn de essentialia van de eenheid der kerk. Aanneming 
van de sacerdotale theorie zou betekenen, dat Christus niet de enige 
middelaar tussen God en mensen is. Het zou een onderwaardering 
zijn van het algemeen priesterschap der gelovigen. Ook zou de leer 
van de ‘rechtvaardiging door het geloof alleen' gevaar lopen, 
waarmee volgens de lutherse traditie de kerk staat of valt. Voorts 
kwam de vraag aan de orde of ambt éénvoudig is of drievoudig. Is 
het ambt eenvoudig de dienst van Woord en sacrament? Of is het 
ambt in zijn drievoudige vorm (bisschop, presbyter, diaken) bedoeld 
om in verschillende functies de Heer te representeren, in zijn 
volmacht te handelen en zijn Geest door te geven? LA zal uiteindelijk 
voor het drievoudig ambt kiezen (LA 25). Ook over de vraag of 
ordinatie erkenning of verlening van ambtsgaven inhoudt zal de 
discussie nog lange tijd worden voortgezet, evenals over de vraag of 
ordinatie al dan niet een sacrament is. Welke overeenstemming werd 
er in Lausanne nu bereikt? Het slotbericht van de conferentie pleit 
voor wat later een ‘episco-presby-gational' kerkmodel genoemd zou 
worden (KRONENBURG 1997,258).  
 
 
"In view of (1) the place which the episcopate, the council of presbyters and 
the congregation of the faithful, respectively had in the constitution of the 
early church, and (2) the fact that episcopal, presbyterial and congregational 
systems of government are each today, and have been for centuries, 
accepted by great communions in Christendom, and (3) the fact that 
episcopal, presbyterial and congregational systems are each believed by 
many to be essential to the good order of the Church, we therefore recognize 
that these several elements must all, under conditions which require further 
study, have an appropriate place in the order of life of a reunited Church..." 
(G.H.VISCHER 1982,53).  
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Men zou dit voorstel als een nogal naïeve harmoniseringspoging 
kunnen afdoen. Maar dan zouden we vergeten, dat iets dergelijks in 
de Verenigde Kerk van Zuid-India wel degelijk is gelukt.

15
 En precies 

déze passage uit het slotbericht van Lausanne is als enige van alle 
aanbevelingen mèt bronverwijzing integraal opgenomen in de Lima- 
tekst over het ambt (LA 26c). 
 
 
 
4  DE WERELDCONFERENTIE TE MONTREAL 1963 
 
We maken een grote stap in de tijd. We gaan van de 
Wereldconferentie van Lausanne 1927 naar die van Montreal 1963. 
In de tussengelegen periode is er veel veranderd, maar de 
ambtsvragen waren niet op een wezenlijk nieuwe manier aan de 
orde geweest. De oprichting van de Wereldraad van Kerken in 
Amsterdam (1948) betekende het einde van FO als zelfstandige 
beweging. Ondergebracht in het grotere verband werd FO een 
commissie van de wereldraad. Een andere grote verandering was, 
dat na Vaticanum II de Rooms-Katholieke Kerk officieel ging parti- 
ciperen in het werk van FO. Eerst door middel van waarnemers en 
vanaf 1968 (Uppsala) door middel van een volwaardig lidmaatschap. 
Ook de Oosteuropese Orthodoxe Kerken traden in 1961 massaal tot 
de wereldraad toe. Hierdoor werden de verhoudingen drastisch 
gewijzigd.  
 
In Montreal werd een belangrijke nieuwe impuls aan de ambts- 
discussie gegeven. Het vergelijken van de diverse ambtsopvattingen 
en kerkbegrippen had voor nieuwe duidelijkheid gezorgd. Ook was 
een helderder inzicht verkregen in de achterliggende ecclesio- 
logische vragen. Maar het was nog niet voldoende gebleken om er 
nog langer bij te blijven stilstaan. Reeds in Lund was de wens geuit 
om de ambtsvragen niet langer geïsoleerd te behandelen, maar in 
het bredere kader van christologie, pneumatologie en eschatologie. 
Problemen waar men in Lausanne, Edinburgh en Lund nog niet aan 
toe gekomen was, werden nu besproken en bestudeerd, vooral 
vanuit een christocentrische ecclesiologie. Men was tot het inzicht 
gekomen, dat het te beperkt is de punten van het Lambeth-
Quadrilateral als het voornaamste uitgangspunt voor de discussie te 
blijven nemen. Door deze fixering op de Schrift, de geloofs- 
belijdenissen en op de rituele vormen en ordeningen van het kerkelijk 
ambt, was er niet genoeg ruimte om nieuwe mogelijkheden te 
verkennen. Centraal in de besprekingen was de heilzame tegen- 
woordigheid van Christus en de Geest.  
 
Duidelijk is, dat men in Montreal vooral wilde werken vanuit de 
overtuiging, dat een christocentrische benadering de eenheid van de 
kerken het beste zou dienen. De wereldconferentie kwam tot de 
vaststelling dat kerken nader tot elkaar zullen komen, indien zij 
dichter bij Christus komen.  
 
De belangrijkste thema's van Montreal waren: ‘Schrift en traditie', 
‘Getuigenis en dienst', ‘Christus en de Geest', ‘Apostoliciteit en 
sacramentaliteit', ‘Vrouw en ambt', ‘Diaconaat' en ‘Lekenapostolaat'. 
In het begin van de jaren zestig staan belangrijke vragen betreffende 
het schriftgetuigenis alom in het centrum van de theologische 
belangstelling. De theologie was diepgaand beïnvloed door de 
nieuwe betekenis van de bijbelse theologie. De dialectische theologie 
stond op dóórbreken. Het levende Godswoord werd herontdekt als  
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overwinning op de steriliteit van het historisch-kritisch onderzoek. Dit 
alles gaf nieuwe impulsen tot nader onderzoek en tot een nieuw 
verstaan van de Heilige Schrift. ‘Formgeschichte' en ‘Traditions- 
geschichte' hadden duidelijk gemaakt, dat de Schriften zelf een 
neerslag vormen van een overleveringsproces. De oude tegen- 
stelling ‘protestantse Schrift-theologie' en ‘katholieke traditie-
theologie' moest opnieuw worden doordacht. Schrift en traditie 
konden niet zonder meer tegenover elkaar worden gesteld. Het ging 
om de levende paradosis van het evangelie, zowel in de Schrift als in 
de kerkelijke traditie. Moesten de kerken van de Reformatie niet 
erkennen, dat zij niet langer aan de kerkelijke traditie voorbij konden 
gaan? En moesten de ‘katholiserende' kerken niet een grotere 
bereidheid tonen hun traditie te toetsen aan de Schriften?

16
 

 
Dankzij de resultaten van nieuwtestamentisch onderzoek ontstond er 
een duidelijker beeld van de diverse gemeentevormen binnen het 
NT. Kritiek werd uitgeoefend op de naïeve manier, waarop veelal met 
de normativiteit van het nieuwtestamentische gemeente-ideaal en 
het vroeg-christelijke kerkbeeld was omgegaan. Duidelijk werd, dat 
er niet één nieuwtestamentisch beeld te geven is (ROLOFF 1980,39), 
maar dat er zeer verschillende typen van gemeente- vorming binnen 
het NT zelf zijn aan te wijzen, die niet tegen elkaar mogen worden 
uitgespeeld vanuit de gedachte, dat vroegere vormen heiliger zouden 
zijn dan latere vormen van kerk-zijn. Dit inzicht zullen we later 
terugvinden in LA 19. Belangrijk was ook dat gesteld werd, dat alle 
denken over ambt geworteld is in Christus zelf en in zijn dienst. Dit 
uitgangspunt vinden we terug in LA: "The authority of the ordained 
minister is rooted in Jesus Christ" (LA 15). In een van de eerste 
paragrafen van LA wordt de uniciteit van Christus betuigd: "Christ 
offers forgiveness, invites to repentance and delivers from 
destruction (...)" (LA 2).  
 
We zien, dat in Montreal het ambt van Christus als ‘profeet, 
hogepriester en koning' nog een zekere rol speelt, wanneer het gaat 
om de relatie tussen de "ministry of the whole Church and the special 
ministry to the prophetic, priestly and kingly ministry of Christ, where 
all ministry in the Church is rooted and from which it takes various 
forms under the inspiration of the Spirit" (GROMADA 1995,17). F. Lülf 
heeft het zo geformuleerd, alsof het koninklijk priesterschap van het 
hele Godsvolk in Montreal opnieuw wordt ontdekt (LÜLF 1993,37). 
Speciaal wordt ook ingegaan op de pneumatologische aspecten. 
Gesteld wordt, dat het werk van de Heilige Geest niet zonder meer 
met spontaniteit en vrijheid geïdentificeerd mag worden. De Heilige 
Geest valt overigens niet samen met de vaststaande structuren van 
een kerkelijke ordening. Heel het werk van de Geest moet bezien 
worden vanuit de dialectiek van ‘Ereignis' en ‘Institution', van vrijheid 
èn gebondenheid. Ook apostoliciteit kwam in Montreal ter sprake. 
Gezocht werd naar een mogelijkheid om de katholieke leer open te 
breken. Is het bisschopsambt-in-apostolische-successie inderdaad 
een conditio sine qua non als het gaat om de continuïteit vanaf de 
oorsprong der kerk? Is voor ware apostoliciteit niet veeleer 
fundamenteel, dat de kerk trouw is aan de leer van de apostelen in 
de Heilige Schrift? Met andere woorden: ambtssuccessie is niet 
apostolisch, omdat de historische verbinding ononderbroken is, maar 
vanwege de trouw aan de Schrift en de zuivere leer der apostelen. 
Toch wilde men ook het aspect van de bisschoppelijke 
ambtssuccessie honoreren en daarvoor vond men de formulering, 
dat  deze  successie  gezien  kon  worden  als  een  ‘teken van conti- 
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continuïteit en eenheid'.
17

 Hier wordt dus deels al aangereikt wat we 
later in LA aantreffen: " (...) the episcopal succession as a sign, 
though not a guarantee of the continuity and unity of the Church" (LA 
38). De vraag naar de sacramentaliteit van deze successie blijft 
echter in Montreal (evenals in LA) nog onopgelost. Het is tot nu toe 
nog niet mogelijk gebleken de hypotheek van de eeuwenlange 
debatten over de al dan niet sacramentele aard van het ambt in te 
lossen.  
 
Twee geheel nieuwe punten werden in Montreal aan de oecu- 
menische agenda toegevoegd. Het eerste was de ordinatie van 
vrouwen. Nog niet eerder was dit thema in een grote oecumenische 
vergadering besproken. En heel wat orthodoxen zagen zich hiermee 
voor de eerste maal geconfronteerd. Van groot belang was het 
besluit dit onderwerp officieel tot studiethema te verheffen. Dit 
gebeurde mede onder invloed van de Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken (New Delhi 1961), waar het thema voor het eerst onder 
de aandacht was gebracht (GARDMAN 1984,90).  
 
Een ander nieuw punt was het diaconaat. Dit kwam op de agenda op 
verzoek van de Verenigde Kerk van Zuid-India. Daar stond men voor 
de vraag of men het diaconaat op anglicaanse wijze (als voorstadium 
van het priesterambt) of op reformatorische wijze (als een zelfstandig 
ambt ten behoeve van de sociale opdracht van de gemeente) moest 
interpreteren. LA zegt, dat het drievoudig patroon van het ambt dui- 
delijk aan hernieuwing toe is (LA 24), en dat kerken die het drie- 
voudig patroon handhaven zich moeten afvragen, hoe de moge- 
lijkheden ervan volledig tot hun recht kunnen komen (LA 25). 
Hierachter zit mede de vraag verscholen naar de rol en het wezen 
van het diaconaat. In LA 31c wordt de onzekerheid met betrekking 
tot het diaconaat nog eens nadrukkelijk verwoord.  
 
Veel nieuwe vragen kwamen in Montreal aan de orde, veel bleef ook 
onopgelost. Op sommige punten waren de formuleringen minder 
scherp dan in Lausanne, maar er lag wel veel meer ter nadere 
bestudering op tafel. We noemen hier de studie uit 1963: Christ's 
Ministry and the Ministry of the Church, die sterk onder invloed stond 
van het werk van H. Kraemer.

18
 Het algemeen priesterschap der 

gelovigen stond hier centraal. Het was geen stuk, waarin een door- 
dachte argumentatie met betrekking tot de ambtsvragen doorklonk, 
maar wel een hartstochtelijk pleidooi voor een ambtstheologie, die 
zich bezig houdt met de dienst aan de wereld, in plaats van met het 
instandhouden van kerkstructuren. De theologische inzichten van 
Montreal hebben naast instemming ook forse kritiek ontvangen. Van 
rooms-katholieke zijde (H. Mühlen) werd het gebodene gezien als 
een "sententia communis van de tegenwoordige evangelische 
theologie" (G.H.VISCHER 1982,73). Ook de Oosters-Orthodoxe Ker- 
ken zagen weinig aanknopingspunten, vanwege de tè protestantse 
toonzetting. Van protestantse zijde zelf kwam ook kritiek, die zich 
vooral richtte op het tamelijk sterke accent op de incarnatie, die 
anglicaanse theologie vermoeden deed. Daarin zag men aanzetten 
tot een soort ‘triomfalistische' ecclesiologie, die er te weinig rekening 
mee hield, dat de kerk als lichaam van Christus gekenmerkt wordt 
door deelname aan zijn dood en opstanding. Dit laatste inzicht zien 
we in LA terug: "Jesus' life of service, his death and resurrection, are 
the founding of a new community ..." (LA 1).  
 
Na Montreal  kwam FO tot  de  conclusie, dat het tijd was voor een 
andere werkwijze te kiezen. De weg van wereldconferentie naar 
wereldconferentie voldeed niet meer. Er moesten kortlopende studie- 
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projecten komen en de resultaten daarvan moesten ter publicatie 
worden vrijgegeven, zodat ook regionale groepen konden deelnemen 
aan de gedachtevorming. Zo werd in Aarhus 1964 een aantal 
projecten in gang gezet, waaronder een studie project ten behoeve 
van voortgezette studie over het ambt. In Bristol 1967 besloot men 
tot een aparte studie over ‘ordinatie'. De opstelling van een aantal 
Oosters-Orthodoxe Kerken en het toetreden van zowel de 
Orthodoxie als de Rooms-Katholieke Kerk tot het werk van FO had 
daar alles mee te maken. Er werd besloten consultaties te houden, 
en ook studiebijeenkomsten van deskundigen over speciale 
onderwerpen te organiseren, zoals in Cartigny 1970 (o.a. over het 
niet-ordineren van vrouwen). Ook de bilaterale dialogen kwamen op 
gang. Het oecumenische gesprek werd niet meer altijd met alle 
partners in het veld tegelijk gevoerd, maar kon tot twee of meer 
daarvan beperkt blijven. Verschillende bilaterale en multilaterale 
dialogen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
algemene oecumenische discussie. Dit impliceert dat BEM niet 
alleen het werk van FO is, maar ook het resultaat van deze bredere 
oecumenische dialogen, die zelf weer als bouwstenen hebben 
gediend voor de uiteindelijke teksten. Naast Das geistliche Amt in der 
Kirche (afgekort GA) uit 1981 noem ik de drie rapporten van het 
‘Forum over bilaterale gesprekken' (The Three Reports 1981, FO 
107), waarin werd ingegaan op de betekenis van Concepts of Unity, 
Consensus or Agreed Statements en Reception and Authority. Van 
de vele besprekingen, dialogen en consultaties kan hier geen verslag 
worden gedaan.  
 
We beperken ons tot twee belangrijke documenten, die aan LA ten 
grondslag hebben gelegen: de ‘First Draft' (FD), die werd voorgelegd 
aan de consultatie te Marseille 1972, en de Accratekst over het ambt 
(AA), die besproken werd tijdens de vergadering van FO te Accra 
(Ghana) in 1974. Deze Accratekst was de eerste theologische tekst 
in de geschiedenis van de Wereldraad van Kerken, die aan de 
lidkerken ter beoordeling werd voorgelegd en waarbij een termijn 
gesteld werd voor het inzenden van de antwoorden (Eén doop... 
1975). De antwoorden werden nauwkeurig bestudeerd tijdens een 
consultatie te Crêt-Bérard

19
 en uiteindelijk verwerkt in BEM. 

 
 
 
5 HET EERSTE ONTWERP (FIRST DRAFT) 
 
In de jaren na Montreal (1965-1971) ontstonden de eerste tekst- 
ontwerpen over het ambt, die tot de uiteindelijke Limatekst zouden 
leiden. In feite bouwden ze voort op het reeds bestaande tekst- 
materiaal. Ze bestonden voornamelijk uit citaten uit eerdere officiële 
documenten, die nu in een begrijpelijke theologische samenhang 
werden gebracht (LÜLF 1993,39). De ‘First Draft of an Ecumenical 
Agreement on Ministry' werd in juni 1972 aan de consultatie in 
Marseille voorgelegd.

20
 FD bouwde weliswaar voort op wat men in 

Leuven 1971 had bereikt, maar er zijn ook aanzienlijke verschillen te 
constateren. Toch ligt hier het begin van de geboorte van LA.  
In tegenstelling tot het eerste ontwerp van de Lima-dooptekst, 
respectievelijk de Lima-eucharistietekst, die wel gewijzigd werden 
maar die toch herkenbaar bleven, zijn de ambtsteksten drastisch 
herschreven en op menig punt onherkenbaar veranderd. Wij willen 
hier niet specifiek ingaan op de verschillen tussen de diverse 
voorontwerpen van LA. Daarvoor verwijzen we naar C.T. Gromada, 
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die de verschillende stadia van de teksten grondig heeft onderzocht 
en met elkaar vergeleken. Hij biedt ons ook een ‘synopsis' aan van 
de achtereenvolgende ambtsteksten (GROMADA 1995). Hij zet 
achtereenvolgens naast elkaar de verschillende ontwerpteksten van: 
 
Montreal 1963 — Leuven 1971 — Marseille 1972 — Genève 1973 — 
Accra 1974; Accra 1974 — Genève 1979 — Genève 16-01-1980 — 
Genève 19-01-1980 — Genève 06-1980; En: Genève 06-1980 — 
Rome 11-1980 — Annecy 1981 — Lima 1982. 
 
Wij onderzoeken wat in hoofdzaak de verschillen zijn tussen FD en 
LA. We beperken ons daarbij tot het weergeven van de grote lijnen. 
We gaan na of er theologische gedachten en uitgangspunten zijn, die 
wellicht ‘onderweg' verloren zijn gegaan. Dat wil zeggen, dat ze in FD 
nog wel voorkomen, maar niet meer in LA. Heeft LA nieuwe 
theologische gedachten en uitgangspunten opgenomen, die in FD 
nog niet aan de orde waren? En op welke punten zou men kunnen 
spreken van continuïteit tussen de beide ontwerpen? In de intro- 
ductie van FD (1972) wordt bij wijze van ‘summary' een summiere 
positiebepaling geschetst van de vier belangrijke kerktradities, die 
sinds de eerste Wereldconferentie van FO te Lausanne (1927) hun 
geschilpunten ‘on ministry' trachten te boven te komen. Deze 
positiebepaling (THURIAN 1983

2
,215) geven we hieronder weer. 

 
 
De rooms-katholieke positie en het oosters-orthodoxe standpunt: 
a. There have always been various grades of the ministry, each with 

its own function (bishops, presbyters, deacons). 
b. Ordination is a sacramental act of divine institution, and therefore 

indi[s]pensable, conveying the special charisma for the particular 
ministry. 

c. Bishops who have received their office by succession from the 
apostles are the necessary ministers of ordination. 

d.  The apostolic succession so understood is necessary for the  
authority of the ministry, the visible unity of the Church, and the 
validity of the sacraments. 

 
De protestantse traditie in bredere zin: 
a. Essentially there is only one ministry, that of the Word and 
  Sacraments. 
b. The grace which fits men for the ministry is immediately given by 

God, and is recognised, not conferred, in ordination. 
c. No particular form of ministry is necessary to be received as a 

matter of faith. 
d. The ministries agreeable to the New Testament, are proved by 

their fruits and have due authority in the Church, and the 
sacraments ministered by them are valid. 

 
De episcopale, niet-katholieke traditie: 

The apostolic succession, as it is defined and stated by Catholics 
and Orthodox, is not a vital element of episcopacy. The historic

 episcopate is not essential. 
 
De presbyteriale traditie: 

The apostolic ministry is transmissible and has been transmitted 
through presbyters orderly associated for the purpose. 
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Het hiervoor afgedrukte overzicht van de theologische posities, zoals 
die door de verschillende kerkelijke tradities in 1927 werden inge- 
nomen, is volgens FD nog altijd een juiste weergave van de ziens- 
wijzen, die in de kerktradities rond 1972 gangbaar zijn. Daarin is 
overigens ook in het jaar 2000 nog niet wezenlijk verandering 
gekomen. FD is onderverdeeld in zeven paragrafen, gevolgd door 
een slotconclusie.

21
 Als kenmerkend verschil moet genoemd worden, 

dat LA in tegenstelling tot FD, het systeem kent van toegevoegde 
commentaren. Waren in FD alle paragrafen in principe van hetzelfde 
gewicht, in LA is nu de mogelijkheid geschapen om bepaalde zin- 
sneden, waarover de oecumenische gesprekspartners het nog niet 
eens konden worden, toch op te nemen. Deze staan dan niet in de 
hoofdtekst, maar zijn ondergebracht in het commentaar. We vatten 
nu de punten van verschil en overeenkomst tussen FA en FD kort 
samen. 
 
 
 

Een opmerkelijk verschil is, dat FD volstrekt christologisch is gefundeerd, 
terwijl LA daarnaast consequent trinitarisch is opgebouwd. Het éne 
fundament, dat Christus zelf is, wordt in FD duidelijk verwoord: ‘One 
foundation which is no other than himself' (FD III),terwijl LA soms de 
indruk wekt dat de apostoliciteit eveneens een belangrijk fundament 
is:‘The roles of the apostles cover both foundation and mission' (LA 9c). 

 
 

In LA ontbreken missiologische gezichtspunten weliswaar niet, maar 
deze zijn in FD sterker geformuleerd. Begrippen als ‘zending' en ‘roeping' 
zijn sleutelwoorden voor FD, terwijl voor LA veeleer ‘representatie', 
‘eenheid' en ‘continuïteit' als sleutelbegrippen in aanmerking komen. FD 
is concreter en meer maatschappelijk (sociologisch) geformuleerd.

22
 Ook 

dat de kerk kerk in de wereld en in déze wereld is, komt in FD duidelijker 
tot uitdrukking dan in LA. 

 

 
FD maakt nog geen verschil tussen ‘apostolische successie' en 
‘apostolische traditie', maar gebruikt wel de term ‘presbyteriale 
successie'. Op het eerste gezicht zijn er geen wezenlijke verschillen 
tussen FD en LA op het punt van de apostolische successie. Maar dat is 
schijn, want de Marseilletekst, die onmiddellijk volgde op FD, bracht een 
verborgen tegenstelling aan het licht. Marseille preciseerde FD namelijk 
in deze zin, dat men de zinsnede opnam, dat sommige kerken-met-
apostolische successie "have often thought that the ministries of those 
Churches which lack this episcopal succession are defective" 
(GROMADA 1995,119). In AA is dit weer weggelaten en dat was in 
principe een grote oecumenische stap vooruit. 

 
 

De sterke nadruk op het episcopale ambt, dat als het (een) ‘centrum van 
eenheid' fungeert en de ‘continuïteit' moet dienen, ontbreekt in FD. Ook 
‘ambt als representatie' vinden we in FD niet onder woorden gebracht. 
De eucharistie wordt in beide teksten het centrum van het leven van de 
kerk genoemd, waarin een ambtsdrager hoort voor te gaan (FD V, LA 
14). 

 

 
De drieslag ‘pastor, ouderling, diaken', die in LA niet is terug te vinden, 
komt in FD onder VI voor. Daar wordt de vraag gesteld naar de 
‘ambtelijkheid' van ouderlingen en diakenen (Zie verder hoofdstuk 4,8). In 
LA wordt de vraag naar de ‘ambtelijkheid' van het diakenambt ook 
gesteld (LA 31c), maar daar betreft het de ‘episcopale' diaken. 
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De oudtestamentische verbondsgedachte die in FD aanwezig is, 
ontbreekt in LA (de korte aanduiding van ‘the new covenant' in LA 17 niet 
meegerekend).

23
 In FD speelt de gedachte van een triplex munus 

(profeet, koning en hogepriester) een belangrijke rol bij de theologische 
fundering van het ambt (II,IV,V), terwijl dit in LA (afgezien van een kleine 
aanduiding in LA 17) geen gewicht in de schaal werpt.

24 

 

 

Het taalgebruik in FD is veel meer door het NT en door de protestantse 
traditie gekleurd dan in LA. Voorbeelden hiervan vindt men in mijn 
eerdere studie (GOSKER 1990,35). De taal van AA is evenwichtiger over 
beide taalvelden verdeeld, terwijl de taal van LA overwegend katholiek 
is.

25
 Wel is LA terminologisch verbeterd. LA definieert een aantal 

belangrijke termen, waarover in FD nog onduidelijkheid bestaat zoals 
charisma, dienst, kerkelijk ambt (LA 7), en verheldert het gebruik van het 
omstreden begrip ‘priester' in LA 17. Ook wat onder bisschoppelijke (LA 
29), presbyteriale (LA 30) en diaconale (LA 31) taken verstaan moet 
worden is in LA iets duidelijker omschreven, terwijl dat in FD nog tot 
misverstanden aanleiding gaf. FD mist het later ontwikkelde inclusieve 
taalgebruik.

26 

 

 

Het probleem van het niet-ordineren van vrouwen wordt in FD nog niet 
apart gethematiseerd, al worden vrouwen wel in verband met ‘ministries' 
genoemd (FD VI). Maar zijn dit ‘ordained ministries'? In LA wordt dit 
probleem duidelijk gesteld (LA 18 en LA 54).  

 
 

LA heeft oog voor het belang van niet-ambtelijke charismata en hun 
wezenlijke importantie voor het leven van de gemeente (LA 1-6, LA 7, LA 
32 en vooral LA 33), terwijl dit in zicht in FD maar weinig doorschemert 
(FD II en VI). 

 
 

LA zegt met een beroep op Rom. 15:16, dat speciale ambtsdragers 
terecht ‘priester' genoemd kunnen worden (LA 17c).

27
 In FD komt de 

benaming ‘priester', ter aanduiding van een kerkelijk ambtsdrager, niet 
voor. Aan Rom. 15:16 wordt in FD wel gerefereerd, maar dan vooral om 
de plaats van de ambtsdrager binnen de liturgie te bepalen. 

 
 

We stellen vast dat LA op tal van punten aanzienlijk verbeterd is, ver- 
geleken met FD. Dat niet langer is volstaan met een christologische 
fundering, maar dat in LA sterk trinitarisch wordt ingezet, is een 
wezenlijke vooruitgang. Het probleem van het niet-ordineren van 
vrouwen is thans in alle duidelijkheid gesteld. De grotere termi- 
nologische duidelijkheid heeft de tekst ook aan helder- heid doen 
winnen. LA heeft tevens aan waarde gewonnen door de grotere 
nadruk op het belang van niet-ambtelijke charismata voor het leven 
van de gemeente. Hoewel LA meer bijbelteksten citeert dan FD is 
het bijbels taalgebruik van FD grotendeels verloren gegaan. De 
apostoliciteit wordt in LA nog sterker belicht dan in FD reeds het 
geval was, terwijl het episcopale ambt, dat in FD nog als 
mogelijkheid genoemd wordt, in LA welhaast als ‘conditio sine qua 
non' wordt geponeerd. In LA wordt ook de term ‘priester' geïntro- 
duceerd, terwijl de trits ‘pastor, ouderling, diaken', die in FD nog 
aanwezig was, in LA niet meer ter sprake komt. De oud- 
testamentische ‘verbondsgedachte' en de gedachte van het ‘munus 
triplex' treffen we nog wel aan in FD, maar niet meer in LA. Voorts 
noem ik de ‘binnenkerkelijkheid' van LA ten opzichte van de kerk die 
in de wereld is in FD. Woorden als ‘zending' en ‘roeping', die 
sleutelwoorden zijn voor het verstaan van FD, hebben in LA veel van 
hun kracht verloren. 
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6 DE ACCRATEKST OVER HET AMBT (AA) 
 
De tekst werd in 1974 te Accra aan FO voorgelegd en vervolgens 
aan de kerken toegezonden ter beoordeling. In Crêt-Bérard (1977) 
vond een consultatie plaats, waar de reacties op AA werden 
geëvalueerd en verwerkt. We noemen hier de voornaamste ver- 
schillen en overeenkomsten tussen FD-AA-LA.

28
 We gaan na wat 

specifiek kenmerkend is voor de Accratekst over het ambt. 
 
De trinitarische inzet van LA ontbreekt nog in AA.

29
 Het uitgangspunt 

is evenwel niet zo mono-christologisch als in FD. Kenmerkend voor 
AA is, dat de tekst niet christologisch inzet zoals FD, noch trinitarisch 
zoals LA, maar het ambt verstaat vanuit de kerk als gemeenschap 
(koinonia, AA 49). 
 
AA staat veel meer dan de beide andere documenten ‘in rapport met 
de tijd'. Vergeleken met zowel FD als LA is AA minder ‘klassiek' in 
zijn formuleringen, minder ‘tijdloos' en daardoor levendiger. Veel 
eigentijdse problemen en ontwikkelingen, die FD en LA niet noemen, 
worden in AA wel verwoord. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 
mijn eerdere studie (GOSKER 1990d,44). 
 
Als sleutelwoorden van AA zou ik ‘communion' en ‘community' willen 
aanmerken. AA legt sterke nadruk op het begrip ‘koinonia' 
(fellowship) en brengt de viering van de eucharistie in nauw verband 
met ‘the ordained ministry' (AA 49).  

 
Missiologische aspecten ontbreken niet in AA. Dat de kerk kerk in de 
wereld is, komt in AA goed tot uitdrukking. Toch is de missio- 
logische inslag van AA sterk verminderd, wanneer men deze met FD 
vergelijkt. 
 
AA ziet eenheid tussen plaatselijke kerken als een van de blijvende 
kenmerken van de kerk der apostelen (AA 28) en benadrukt, dat de 
waarde van het episcopale ambt er in gelegen is, dat dit een ‘teken 
van zichtbare eenheid' is, belichaamd in een persoon (AA 105). De 
Accratekst gaat zelfs zover dat men stelt, dat het teken van de 
apostolische successie in sommige gevallen een belangrijk punt van 
onenigheid geworden is (AA 90). 

 
In AA is nog niet duidelijk geformuleerd, wat men precies onder 
bepaalde termen (‘charism', ‘ministry', ‘ordained ministry') verstaat, 
waardoor begripsverwarring mogelijk is.  

 
Exclusief taalgebruik, dat in FD reeds gesignaleerd werd, is in AA 
schering en inslag, met name in het gedeelte dat handelt over de 
ordinatie. Toch kan men niet spreken van een consequent exclu- sief 
taalgebruik in AA. Er zijn gunstige uitzonderingen.

30
 In het vermijden 

noch in het toepassen van exclusief taalgebruik is AA consistent. In 
LA is ieder exclusief taalgebruik consequent vermeden. 

 
Het niet-ordineren van vrouwen, dat in FD nog niet aan de orde was 
en in LA wordt verdoezeld, wordt in AA in alle duidelijkheid neerge- 
zet. Wanneer men afgaat op de Nederlandse vertaling

31
 schijnt 

enerzijds de inzet van vrouwen ten behoeve van het ambtswerk 
sterker bepleit te worden dan in LA, maar dit is slechts schijn. In de 
Engelse tekst staat het woord ‘ministry' en het is zeer de vraag, of 
dat hier met ‘ambtsbediening' vertaald had mogen worden. Pas in LA 
wordt helder onderscheid gemaakt tussen ‘ministry' en 'ordained 
ministry'. In AA is ‘ministry' nog een bron van misverstand. Anderzijds 
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worden ook de weerstanden tegen vrouwenordinatie veel concreter 
onder woorden gebracht. Hierbij worden niet alleen traditionele en 
theologische argumenten aangevoerd, maar ook cultuurhistorische 
en psychologische. Dit is in LA niet meer het geval. Niet-theologische 
factoren zijn in LA schijnbaar buiten beschouwing gebleven. Toch is 
de zinsnede in LA 18: "De Kerk moet leren zien welke dienst 
vrouwen en welke dienst mannen kunnen verrichten" niet theolo- 
gisch, maar cultuurhistorisch bepaald. 

 
De oudtestamentische verbondsgedachte ontbreekt in AA. Het woord 
Israël komt er niet in voor. Slechts eenmaal wordt naar een tekst uit 
het OT verwezen, namelijk naar Gen. 1:27 (AA 66), een verwijzing 
die in LA weer verdwenen is.  

 
Het munus triplex ontbreekt vrijwel in AA. Het wordt alleen in AA 21 
genoemd, op dezelfde wijze en in dezelfde context als in LA 17. Met 
dit verschil dat AA over het koninklijk en profetisch priesterschap van 
de gedoopten spreekt, LA over het koninklijk en profetisch priester- 
schap van de gelovigen en FD over het profetisch priesterschap van 
het gedoopte volk (FD V). 

 
Christus wordt de ‘ware apostel' genoemd (AA 5) en de apostelen 
zijn de ‘grondslag van de gemeente'. De apostoliciteit van de kerk is 
geworteld in Christus' zending en onverbrekelijk verbonden met de 
volheid van getuigenis en dienst der apostelen (AA 6). 

 
Het niet-ambtelijk charisma wordt beschreven in AA 11 en AA 12. 
Het accent hierop is op een bepaalde manier geprononceerder dan 
in FD. In FD II wordt wel veel gezegd over de roeping van het héle 
Godsvolk, maar minder over specifieke niet-ambtelijke charismata 
bìnnen dat hele volk van God. AA 12 spreekt uitdrukkelijk over de 
specifieke gaven die aan enkelingen zijn gegeven. LA gaat hierin het 
verst met de constatering, dat er in de geschiedenis van de kerk 
tijden geweest zijn, dat de waarheid van het evangelie alleen door 
profetische en charismatische leiders bewaard kon blijven (LA 32 en 
33). De vraag: welke tijden dat dan wel geweest zijn, wordt niet 
gesteld. Deze zou bij een poging tot beantwoording een interessante 
discussie kunnen opleveren. In de officiële reactie van het Leger des 
Heils wordt de geboorte van het Heilsleger als een mogelijk 
specimen daarvan beschouwd.

32
 

 
Wat betreft de aanduiding ‘priester' stellen we vast, dat dit woord- 
gebruik in FD wordt vermeden, dat LA 17 het verdedigt, en dat AA 
een middenpositie inneemt door het probleem wel bij name te 
noemen, maar niet te beslissen.

33
 Hoewel AA niet de conclusie van 

LA trekt ("Men kan hen terecht priester noemen, omdat zij een 
bijzondere priesterlijke dienst vervullen") worden in AA 21 wel 
teksten als Rom. 12:1 en Rom. 15:16 genoemd, die in LA 17 zullen 
dienen om voornoemde conclusie te ondersteunen. 

 
Niet alleen aan eigentijdse ontwikkelingen wordt in de Accratekst 
nogal sterk gerefereerd, maar ook aan vroegere historische gebeur- 
tenissen. In AA 31 en in AA 92 wordt gepleit voor een nieuw 
onderzoek en een nieuwe beoordeling van wat er in de Reformatie in 
het begin van de zestiende eeuw is gebeurd. Eveneens zou opnieuw 
moeten worden onderzocht onder welke omstandigheden en op 
welke gronden anglicanen en methodisten in de achttiende eeuw 
uiteen zijn gegaan. Kortom, in tegenstelling tot FD en LA, is in AA de 
ontwikkelingsgang van de kerk door de geschiedenis heen gexpli- 
citeerd.  
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De wijze waarop AA het probleem van het niet-ordineren van 
vrouwen aansnijdt, verschilt nogal van de manier waarop ditzelfde in 
LA gebeurt. Beperkt LA zich tot het noemen van theologische 
argumenten en contra-argumenten, AA geeft er blijk van ook oog te 
hebben voor de worsteling die hier aan de gang is en laat 
sociologische en psychologische factoren meewegen in de 
oordeelsvorming. Hier ga ik in hoofdstuk 8 op in. 
 
Opmerkelijk is dat de regel, dat in de viering van de eucharistie een 
ambtsdrager zou moeten voorgaan (FD V, LA 14) in AA ontbreekt. 
AA 15 beklemtoont juist, dat de kerk niet heer en meester is van de 
Woordverkondiging en de sacramentsbediening. Ook de Limatekst 
over de eucharistie §29 spreekt uit, dat in de meeste kerken een 
officiële ambtsdrager voorgaat in de eucharistie. "Degene, die in 
naam van Christus voorgaat bij de viering van de eucharistie maakt 
duidelijk, dat de rite niet de schepping of het bezit van de gemeente 
zelf is: de eucharistie wordt ontvangen als een gave van Christus die 
in Zijn Kerk leeft".  
 
In de Accratekst betreffende de eucharistie wordt de wenselijkheid 
van een ambtsdrager als voorganger in de eucharistie niet expliciet 
verwoord, maar vermoedelijk wel verondersteld. Als we AA verstaan 
in het licht van FD en LA, dan zal ook hier de achterliggende 
gedachte wel zijn, dat een ambtsdrager, die Christus representeert, 
moet voorgaan in de eucharistie. Het onderscheid tussen aposto- 
lische successie en apostolische traditie wordt in AA nog niet ge- 
maakt, maar vergeleken met FD is de winst, dat er naast vragen aan 
de niet-episcopale kerken betreffende de noodzaak van de episco- 
pale successie nu ook een kritische vraag aan de episcopale kerken 
is toegevoegd, die het apostolische gehalte van die successie be- 
treft: "Waar daarentegen dit ambt de apostoliciteit van de kerk niet 
wezenlijk dient, moet een kerk zich afvragen of haar ambtsstructuren 
wel zonder verandering gehand- haafd kunnen blijven" (AA 29). In LA 
35 is dit overgenomen. Bovendien erkent LA 38, dat niet alleen de 
niet-episcopale, maar ook de episcopale kerken hun eenheid 
verloren hebben en dat deze hersteld moet worden. Het episcopale 
ambt als ‘focus of unity' is specifiek voor LA. AA legt meer nadruk op 
‘continuity', over eenheid wordt minder gesproken.  
 
Het taalveld van AA kan men kenschetsen als minder protestants 
dan FD en minder katholiserend dan LA.

34
 Hierbij zij opgemerkt, dat 

de Nederlandse vertaling van de Accratekst veel ‘protestantser' 
overkomt dan die van de Limatekst. ‘Eucharist' bijvoorbeeld wordt in 
LA met ‘eucharistie' vertaald, terwijl AA meestal ‘maaltijd' geeft. Het 
meervoud ‘diakens' (LA 21; 31) in plaats van het protestantse 
‘diakenen' is in de vertaling van AA vermeden. De protestantse 
‘ouderling' (‘elder', FD VI) is zowel in AA als ook in LA verdwenen, 
uitgezonderd in LA 21c, waar ‘elders' voorkomt als aanduiding voor 
de ‘oudsten' uit Hand. 15:22. Afgaande op de Nederlandse vertaling 
zou men kunnen denken, dat de ouderling in AA op twee plaatsen 
voorkomt, namelijk in AA 25 en in AA 106. Dit is echter een 
misverstand. In AA 25 gaat het over het drievoudig ambt (bishop, 
presbyter-priest and deacon). De ‘presbyter-priest' staat echter niet 
gelijk aan de ‘ouderling', daarom is de vertaling misleidend. Dit geldt 
ook voor AA 106, waar gesproken wordt van een "succession of 
ordained ministers who combine in their ministries the functions of 
both bishop and presbyter". Het is duidelijk, dat hier onmogelijk 
‘ouderling' vertaald had mogen worden. In LA is het woord ‘presbyter' 
dan ook consequent onvertaald gebleven. Typisch katholieke uitdruk- 
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kingen als ‘eucharistische gemeenschap', ‘het sacramentele leven' 
en ‘de universele kerk' worden in AA op evenwichtige wijze af- 
gewisseld met typisch protestantse uitdrukkingen als ‘Woord en 
Geest' (AA 3), ‘Woord en sacrament' (AA 3; 15), ‘rentmeesterschap' 
(AA 1). 
 
Specifiek voor AA is ook dat in 93-99 een ‘graadmeter' geboden 
wordt, waarin verschillende trappen van onderlinge ambtserkenning 
beschreven worden. De laagste graad is wederzijdse eerbied voor 
elkaars ambten (AA 94). De volgende graad is erkenning van het 
ecclesiale karakter van een andere kerk (AA 95). Een verder stadium 
wordt bereikt als het ambt van de andere kerk officieel erkend wordt 
als het apostolisch ambt, dat door Christus geschonken is (AA 97). 
Het beslissende stadium is de wederzijdse erkenning van de 
kerkgemeenschappen, die onderlinge ambtserkenning insluit (AA 
98). Deze ‘graadmeter' in AA werpt een nieuw licht op die paragrafen 
in LA, die handelen over wederzijdse erkenning van de kerkelijke 
ambten (51-55).  
 
Specifiek in AA is ook de aandacht voor ‘de ambtspraktijk in onze tijd' 
(AA 70-78), een thema dat zowel in FD als in LA ontbreekt. Het is 
opnieuw een bewijs van de concrete aanpak van AA, die meer ingaat 
op de werkelijkheid van alle dag dan de beide andere documenten. 
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7  CONCLUSIES 
 
 
1.  Dat het ambt van meet af aan zo'n centrale plaats heeft 

ingenomen in de oecumenische discussie is enerzijds vanwege 
anglicaanse invloed, die een stempel drukte op de beginjaren van 
de oecumenische beweging. Anderzijds hing het ook samen met 
de opvattingen over het doel van de oecumenische beweging als 
geheel, waarbij nadruk lag op kerkordelijke, organisatorische 
eenheid. 

 
2. De vier punten van het ‘Lambeth-Quadrilateral' vormden aan- 

vankelijk het voornaamste uitgangspunt. Men zocht de oplossing 
voor het oecumenisch probleem in pogingen het eens te worden 
over de Schrift, de geloofsbelijdenissen, de sacramenten en de 
ordeningen van het kerkelijk ambt. 

 
3. Ontbreekt 
 
4.  Kenmerkend voor Lausanne (1927) was de vergelijkende 

methode. Men trachtte vooral de onderlinge verschillen in kaart te 
brengen en met elkaar te vergelijken. Deze methode was in de 
eerste jaren van Faith and Order toonaangevend. 

 
5.  Na Vaticanum II gaat de Rooms-Katholieke Kerk officieel par- 

ticiperen in het werk van FO. Eerst door middel van waarnemers 
en vanaf 1968 (Uppsala) door middel van een volwaardig lid- 
maatschap. Ook veel Oosters-Orthodoxe Kerken traden in 1961 
tot de wereldraad toe. Hierdoor trad er een wijziging op in de 
oecumenische verhoudingen. 

 
6. In Montreal (1963) kreeg de ambtsdiscussie een belangrijke 

nieuwe impuls. De ambtsvragen werden niet langer geïsoleerd 
behandeld, maar in het bredere kader van christologie, pneu- 
matologie en eschatologie. Centraal in de besprekingen was de 
heilzame tegenwoordigheid van Christus en de Geest. Dankzij de 
resultaten van nieuwtestamentisch onderzoek ontstond er een 
duidelijker beeld van de diverse gemeentevormen binnen het NT. 

 
7. Sommige protestantse elementen uit FD, zoals de theologische 

betekenis van het OT, de verbondsgedachte en het triplex munus 
Christi ontbreken in de Accratekst. 

 
8. Uitgangspunt van de Accratekst is de ‘koinonia', de gemeenschap 

der gelovigen. Op tal van punten is AA vergeleken met FD en LA 
contextueler, concreter en met meer oog voor de geschiedenis. 
Accra noemt veel problemen directer bij de naam, maar omzeilt 
wel het pauselijk primaat. 

 
9. Het taalveld van AA is minder protestants dan FD en minder 

katholiserend dan LA. Op het punt van exclusief taalgebruik is er 
een begin van bewustwording. Het probleem van het niet-
ordineren van vrouwen in sommige kerken wordt openlijk aan de 
orde gesteld. 
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8 NOTEN 
 
 
1.  Materiaal vinden we o.a. bij H. Sasse, F. Siegmund-Schulze, R. Frieling, 

G.H. Vischer, E. Geldbach, G. Gassmann, F. Lülf en C.T. Gromada, 
SASSE 1929, SIEGMUND-SCHULZE 1927, FRIELING 1970, VISCHER 1982, 
GELDBACH 1983,7-14, GASSMANN 1993, LÜLF 1993, GROMADA 1995. 

 
 
2. C.T. Gromada ontdekte in een interview in 1985 met de thans overleden 

frère M. Thurian, dat de ‘Cartigny Ordination Consultation' een 
belangrijke gebeurtenis was geweest in de ontwikkeling van ‘FO's 
treatment of the ministry', GROMADA 1995,29, maar hij geeft niet aan, dat 
het belang van deze consultatie in het thematiseren van de ordinatie van 
vrouwen lag, zoals Brigalia Bam had opgemerkt, BAM 1971. 

 
 
3.  Deze consultatie in Berlijn (1974) wordt meestal niet genoemd in het 

kader van de voorgeschiedenis van BEM, evenmin als die van 
Straatsburg (1979), van Klingenthal (1979), van Amsterdam (1980) en 
van Sheffield (1981). Deze consultaties van de Wereldraad van Kerken 
zijn niet of nauwelijks van invloed geweest op de ontwikkeling van BEM. 
Ze verwijzen zelf wel naar de Accrateksten en de Limateksten, 
ARIARAJA/LINDQUIST/TANNER/SONNENDAY 1979,4, PARVEY 1983,178. 
Zie verder hoofdstuk 8. 

 
 
4. C.T. Gromada spreekt consequent over ‘episkopé. Dit gebeurt ook in de 

uitgaven van FO over Episkopé and episcopate ... uit 1980 (FO 102) en 
Episkopé and episcopacy uit 1999 (FO 183). 

 
 
5.  Een verslag vindt men bij C. Parvey, PARVEY 1980. 
 
 
6. Kritiek daarop is vooral van reformatorische zijde gekomen, bijvoorbeeld 

van Markus Barth, M.BARTH 1985,21. 
 
 
7. Grieks-orthodoxe kerken speelden aanvankelijk de grootste rol. In New 

Delhi (1961) kwam ook betrokkenheid van andere Oosters-Orthodoxe 
Kerken, SENS 1987

2
,911. 

 
 
8. A.W.J. Houtepen merkt op, dat de vier punten van het Lambeth-

Quadrilateral door één der geestelijke vaders hiervan (Huntington) met 
de vier zijden van de stad Gods in het boek Openbaring (21:16) werden 
vergeleken, HOUTEPEN 1983a,162. 

 
 
9. De tekst, die Gromada geeft, is die van het ‘Chicago Quadrilateral' uit 

1886, GROMADA 1995,4. Deze vermeldt bij de tweede voorwaarde het 
Apostolicum nog niet. Dit werd door de Lambeth-Conference aan het 
Credo toegevoegd, BUCHANAN 1991,586. 

 
 
10. Tijdens de North American Preparatory Conference in Garden City 

(1916) werden vijf punten van belang geacht voor de toekomstige 
wereldconferentie: 1. De kerk, haar wezen en opdracht; 2. De oud-
kerkelijke geloofsbelijdenissen; 3. De genade en de sacramenten; 4. Het 
geestelijk ambt, wezen en functie; 5. Praktische vragen, samenhangend 
met o.a. de missionaire taak, G.H.VISCHER 1982,13. 

 
 
11.  Volgens S. Sykes kan er geen misverstand over bestaan dat 

anglicaanse bisschoppen volgens een protestantse rite worden gewijd, 
SYKES 1983,126. 
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12. Een belangrijke passage in het voorwoord van BEM wijst daar op: "As 
the churches grow into unity, they are asking how their understandings 
and practices of baptism, eucharist and ministry relate to their mission in 
and for renewal of human community as they seek to promote justice, 
peace and reconciliation. Therefore our understanding of these cannot be 
divorced from the redemptive and liberating mission of Christ through the 
churches in the modern world", BEM Preface,VIII,IX. 

 
 
13. Boeiend is in dit verband, dat de rooms-katholiek H.A.M. Fiolet de 

"onbevangen erkenning van de onheilsbetekenis van het schisma" 
vooropstelt, maar vervolgens aandacht vraagt voor de heilsbetekenis van 
het schisma. "Dit is een nieuwe gedachte, waar tegenover de rooms-
katholieke kerk uitermate onwennig staat", FIOLET 1969

2
,20. Over zonde 

en kerk schrijft ook L.J Koffeman, KOFFEMAN 1994,143-164. 
 
 
14. Dit is een zwak argument. Het is een wonderlijke weg, wanneer men een 

zaak wil bepleiten op grond van ‘gebleken zegeningen'. LA 18c gebruikt 
op precies dezelfde wijze het ‘gezegend zijn' van de ambtsbediening van 
vrouwen als argument. Het wordt precair, wanneer men de kunst verstaat 
— zoals Amerikaanse fundamentalisten doen — om ‘gebleken 
zegeningen' ook nog eens om te zetten in klinkende munt. 

 
15 "Als voorbeeld van een unie van lichamen met verschillende geloofs- 

tradities kan gelden de kerk van Zuid-India, die in 1947 gevormd werd 
door anglicanen, congregationalisten, methodisten en presbyterianen", 
BEA 1966,152. Het is interessant, dat de ‘Covenanted Churches of 
Wales' (in navolging van de kerk van Noord-India, Pakistan en 
Bangladesh) onlangs het voorstel deden om een ‘oecumenische 
bisschop' in Wales te introduce- ren. Men beroept zich daarbij o.a. op 
Porvoo en op BEM, ABRAHAM-WILLIAMS 1997,5. 

 
 
16. L.J. Koffeman benadrukte in 1986 in zijn proefschrift nog weer eens het 

gevaar van de Catholica, dat de traditie van de kerk zozeer bepalend 
gaat worden voor de interpretatie van de Schriften, dat daarmee het 
eigen geluid van de Schrift tegenover de kerk in gevaar komt, KOFFEMAN 
1986,285. 

 
 
17. De term ‘teken' was een vondst van E. Schlink. Toch blijft onduidelijk of 

het een sacramenteel teken is, dat tegelijk uitdrukt en bewerkt (exprimit 
et causat) wat het betekent, of slechts een teken dat heenwijst naar de 
betekende zaak. Deze dubbelheid maakt het woord ‘teken' enerzijds 
uitstekend geschikt om een consensus uit te drukken, anderzijds 
versluiert het de verschillende interpretatiemogelijkheden, G.H.VISCHER 
1982,78. 

 
18  H. Kraemer hield lectures in Cambridge over ‘A theology of the laity', 

KRAEMER 1960.  
 
19. Er kwamen als reactie op de Accratekst meer dan honderd ‘Kirchliche 

Stellungnahmen' binnen, LAZARETH 1983c,93. De Nederlandse reactie 
‘Eén doop, Eén eucharistie en Eén wederzijds erkend ambt' verscheen 
in: Archief van de Kerken 30 (1975),729-767. 

 
20. De tekst van de First Draft (van juni 1972) is te vinden in Ecumenical 

Perspectives, EP,215-224, en is van de hand van Max Thurian zelf, 
GROMADA 1995,32. 

 
21. In het notensysteem staat aangegeven welke zinsneden afkomstig zijn 

uit voorafgaande documenten (Lausanne, Lund, Montreal, Leuven, etc.). 
In mijn exemplaar staan de noten wel afgedrukt, maar is een aantal 
nootnummers onzichtbaar, omdat ze vanaf noot 5 tot en met noot 19 
handmatig zijn afgeplakt, EP,215-224. 

 



51 
 

 
22. FD spreekt concreter over de heerschappij van vernietigende machten 

(‘powers of destruction',II), terwijl LA in §2 in algemenere termen spreekt 
(‘powers of evil and death'). FD II zegt, dat de naties geroepen worden de 
wil van God te gehoorzamen op alle terreinen van politiek, sociaal en 
cultureel leven. BEM zwakt dit af tot: "this mission needs to be carried out 
in varying political, social and cultural contexts", LA 4. 

 
 
23. C.P. van Andel noemt de verbondsgedachte een ‘gereformeerd 

proprium', dat andere kerktradities zou kunnen helpen om wezenlijke 
aspecten helderder te onderscheiden, VAN ANDEL 1985,19. 

 
 
24. Hierop wordt o.a. gewezen door C.P. van Andel en door J. Monteban, 

VAN ANDEL 1985,20, MONTEBAN 1984, 178. 
 
 
25. Het taalveld van LA werkt ook voor oosters-orthodoxen vervreemdend. In 

een orthodoxe reactie wordt gesproken van ‘unfamiliar terminology', CRB 
I,124. 

 
 
26. Voorbeelden zijn: FD,VI: "The church may ordain a man who works ...". 

FD,VI: "The church may select a minister and send him...". FD,VII: "A 
commitment by the minister to the ministry entrusted to him...". 

 
 
27. De Groot Nieuws Bijbel (1983) vertaalt ‘hierourgounta' met ‘priesterlijke 

taak'. H.N. Ridderbos zei reeds in zijn commentaar op Romeinen, dat het 
apostolaat hier als priesterdienst wordt voorgesteld, RIDDERBOS 

1959,330. Zo ook O. Michel, MICHEL 1966
4
, 364. 

 
 
28. N. Guérin vergelijkt de Limatekst met de Accratekst. Hij behandelt: La 

place du ministère ordonné dans la vie de l'Église; Les formes du 
ministère ordonné; La succession dans la tradition apostolique; Vers la 
reconnaissance mutuelle des ministères ordonnés. Ook gaat hij na welke 
citaten, afkomstig uit Schrift en traditie, in de teksten functioneren, 
GUÉRIN 1990. 

 
 
29. De paragrafen 4 en 5 van AA bevatten overigens wel trinitarische 

formules. 
 
 
30.  Zo wordt in AA 21 gesteld, dat de Christen bidt "voor de bevrijding van 

zijn broeders". Maar er zijn ook teksten als: "Ieder (...) staat naast 
mannen en vrouwen in vreugde en legt onder hen getuigenis af door 
liefdevolle dienst", AA 11. "(...) heeft de uitoefening van diakonia in de 
functie van diaken en diakones gestalte gekregen", AA 25. "(...) waarin 
de geordineerde gesterkt door de Geest voor zijn of haar taak (...)",AA 
39. "(...) als ook met zijn of haar ambtsbroeders en -zusters", AA 55. 

 
 
31. "De kerk heeft niet minder recht op de vorm van ambtsbediening, die 

door vrouwen als die door mannen verricht kan worden. Als het ambt de 
inzet van het volle mens-zijn vereist van hen die het uitoefenen, zou het 
dan niet verrijkt worden door de creatieve wisselwerking van mannen en 
vrouwen in hun samenwerking?", AA 64 

 
 
32. "Perhaps the Birth of the Salvation Army in 1865 under the dynamic 

leadership of William and Catherine Booth and those outstanding 
characters who joined their ministry from all strata of society is not 
unrelated, and its experience bears witness to the truth of the assertion of 
this paragraph", One faith 1990,51.  
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33. "Wenngleich das Neue Testament zur Beziehung des ordinierten 

Amtsträgers oder des Amtes niemals die Begriffe ‘Priester-hiereus' oder 
‘Priestertum-hierateuma' verwendet, hat sich die Tradition nicht vor 
diesem Sprachgebrauch gescheut. Wenngleich die von der Reformation 
herkom- menden Kirchen das Wort Priestertum zur Bezeichnung des 
ordinierten Amtes vermeiden, benutzen Kirchen der katholischen 
Tradition dieses Wort in vielfältiger Weise: priesterliches Amt, Amtspries- 
tertum oder, in neuerer Zeit, Dienst des Priestertums. Für die Suche nach 
einer Versöhnung der Ämter ist es besonders sinnvoll, diese Frage der 
Begriffe zu erörtern", AA 20. 

 
 
34. C.T. Gromada citeert een uitspraak van G. Wainwright, die dit bevestigt: 

"A catholicising tendency was rather generally detected in the changes 
made since the 1974 statements, especially in those on eucharist and 
ministry (...)", GROMADA 1995,54. 
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3 HET BRONNENGEBRUIK 
 
Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, 
tot opbouw van het lichaam van Christus (Ef. 4:12). 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk willen we nagaan hoe Schrift en traditie doorklinken 
in de Lima-ambtstekst. Uiteraard zijn de meeste paragrafen op de 
een of andere wijze wel terug te voeren op de Schrift of 
vroegkerkelijke bronnen. Deze impliciete gegevens moeten we 
echter laten voor wat ze zijn. We gaan alleen de expliciete tekst- 
verwijzingen na, die we aantreffen in LA. Tekstverwijzingen naar het 
OT zijn niet voorhanden. We signaleren dat daar kritiek op is 
gekomen. LA citeert ook enige postbijbelse bronnen. Die willen we 
ook in onze beschouwingen betrekken. We maken melding van een 
oecumenische consensus, die gebaseerd is op nieuwtestamentisch 
exegetisch onderzoek met betrekking tot de ambtsvragen. Is er 
ruimte voor een ambtsopvatting, die gefundeerd is in de Heilige 
Schrift? 
 
Onze werkwijze is als volgt. Eerst gaan we na wat ‘ambt' inhoudt in 
het licht van het NT en welke invloed de nieuw verworven 
oecumenische consensus op LA heeft gehad. Dan gaan we in op de 
plaats van de Heilige Schrift. Vervolgens gaan we na welke 
bijbelteksten nu precies in LA geciteerd worden. Hoe komt het, dat 
oudtestamentische tekstverwijzingen ontbreken? Vervolgens gaan 
we na, hoe citaten uit het NT in de Limatekst over het ambt 
functioneren en in welk verband. Zijn er belangrijke nieuw- 
testamentische teksten, die ontbreken? Tenslotte stellen we een 
klein onderzoek in naar het beroep van LA op Ignatius van Antiochië 
en op Clemens Romanus. 
 
 
 
2 AMBT IN HET LICHT VAN HET NIEUWE TESTAMENT 
 
Het is niet eenvoudig om de Schrift te laten spreken met betrekking 
tot het ambt.

1
 De grote klacht van veel reformatorische kerken in hun 

reactie op BEM is, dat er te weinig naar de Schrift is geluisterd.
2
 

‘Ambt' is geen schriftuurlijk woord. Het nieuwtestamentische grond- 
woord is ‘diakonia' (dienst), verwant aan het latijnse ‘conari', ‘sich 
abmühen' (HESS 1970,185).  
 
In het Engels kan het woord ‘ministry' zowel ‘ambt' als ‘dienst' 
betekenen, hetgeen bij de vertaling problemen oplevert. In hoofdstuk 
4 gaan we hier nader op in. BEM spreekt over ‘ministries' en over 
‘ordained ministry'. Met dit laatste wordt het ‘geordineerde ambt' 
bedoeld. Als we ‘ambt' in Nederlandse bijbelvertalingen tegenkomen 
(verhoudingsgewijs veel in de Statenvertaling), dan berust dat niet op 
een bijbels grondwoord, maar op een eigen keuze van de vertalers.

3
  

 
Zo vertaalt NBG ‘ambt' in I Sam. 3:20, wat de Statenvertaling niet 
doet. De Willibrordvertaling geeft in Hand.1:20 ‘ambt', NBG ‘opzicht'. 
LV in Ps. 109:8 ‘ambt', NBG ook, maar GNB geeft ‘taak'. In de Duitse 
taal is de problematiek identiek.

4
 Er is theologisch veel voor te 

zeggen het woord ‘ambt' door het woord ‘dienst' (‘diakonia') te  
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vervangen, ware het niet dat dit in de praktijk op grote bezwaren 
stuit. Een lexicografisch onderzoek naar de ambtsterminologie in het 
NT en in de oude kerk deed J. Ysebaert. Hij onderzocht systematisch 
de betekenis van alle voorkomende termen lexicografisch, zonder 
inhoudelijk in te gaan op de achterliggende verbanden en begrippen 
(YSEBAERT 1994). 
 
 
 
 
3 EEN OECUMENISCHE CONSENSUS 
 
 
In LA wordt ‘ambt' als zodanig niet gedefinieerd. Veeleer wordt van 
ambtsdragers en hun roeping (LA 8) gesproken (FRIELING 
1983,116). Communis opinio onder exegeten en systematische 
theologen is, dat er geen eenduidige ambtsstructuur valt af te leiden 
uit de nieuwtestamentische gegevens. "Ziemlich einig ist man sich in 
neuerer Zeit, daß die Ordnung der Gemeinde nicht direkt aus der 
Bibel abzulezen ist" (SCHWEIZER 1946,61). Deze consensus is 
interconfessioneel en belangrijk voor de oecumenische discussie. J. 
Roloff heeft hem in zes punten samengevat (ROLOFF 1980,140). 
 
1 Het NT biedt geen normatief model van kerkinrichting. Wat betreft 

de ambten zijn er geen normatieve voorschriften. Men treft in het 
NT een veelkleurigheid van gemeentestructuren en kerkelijke 
diensten aan, die in hun ontwikkelingsgang een divergentie 
vertonen 

. 
2 Het NT biedt geen normatieve theorie, waarop de vormgeving van 

kerkelijke ambten gefundeerd zou kunnen worden. Wel zijn er 
aanzetten tot een dergelijke theorievorming, met name in de 
jongere gedeelten: de lucaanse theologie en de pastorale brieven. 

 
3 Niet bewezen is, dat de vóór-paschale Jezus het ambt heeft 

ingesteld. Ook gaf Hij geen richtlijnen voor een eventuele 
inrichting van de kerk. 

 
4 Dat ambtsdragers een priesterlijke offerfunctie zouden hebben, 

vindt geen grond in het NT, evenmin in de praxis van het 
oerchristendom. 

 
5 Dat de exclusieve bevoegdheid om voor te gaan in de eucharistie 

aan ambtsdragers voorbehouden zou zijn, is niet aan het NT 
ontleend. 

 
6 Een directe exegetische fundering van het pauselijk primaat is 

niet houdbaar gebleken. 
 
 
 
Deze consensus is belangrijk, maar moet ook weer niet overschat 
worden. Kerken, die de resultaten van moderne bijbelwetenschap 
weinig of niet verdisconteren, worden er nauwelijks door beïnvloed. 
De consensus maakt wel duidelijk, dat bepaalde traditionele posities 
achterhaald zijn, maar dat levert nog geen positieve bijdrage op aan 
de verheldering van de ambtsvraag. Dan dreigt het gevaar, dat voor 
de oecumenische ambtsdiscussie slechts de conclusie rest, dat deze  
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consensus de legitimering vormt van ‘pluraliteit als principe'. Dit zou 
echter te kort doen aan belangrijke schriftuurlijke inzichten, die 
gericht zijn op de eenheid van de gemeente. J. Roloff maakt terecht 
bezwaar tegen de conclusie van E. Käsemann

5
, dat uit de vele 

nieuwtestamentische ambtsconcepties en gemeentestructuren niet 
de eenheid der kerk, maar de veelheid der confessies afgeleid moet 
worden (ROLOFF 1980,142).  
 
Wel kan men zeggen dat sommige confessies een speciale affiniteit 
vertonen met sommige aspecten van die pluraliteit, die zich ook over 
de grenzen van het NT heen heeft voortgezet. Het ‘kosmisch-
muzikale' kerkbegrip van Ignatius van Antiochië werkt vooral door in 
het ambtsverstaan van de Oosters-Orthodoxe Kerken. Het ‘juridisch-
institutionele' kerkbegrip van de Rooms-Katholieke Kerk gaat terug 
op Clemens Romanus. In de lutherse visie op het ambt klinkt de 
echo door van de pastorale brieven, met hun nadruk op het bewaren 
van Gods Woord en het doorgeven van wat is overgeleverd. 
Calvinistische en vrije kerken hebben vooral het charismatische 
aspect uit I Cor. 12:1-31 in zich opgenomen. Maar al geeft de Heilige 
Schrift geen éénduidig beeld, toch bevat ze wezenlijk belangrijke 
inzichten. Het is onze oecumenische opgave een weg te vinden, die 
in overeenstemming is met de Schrift en die ons als kerken nader tot 
elkaar brengt, zonder daarbij te vervallen in wat J. Wissink ‘sier-
citaten' noemt (WISSINK 1988,173). 
 
In het NT komen verschillende gemeentevormen voor, die naast 
elkaar bestaan (ROLOFF 1965,234). Niet alleen het charismatisch-
paulinische gemeentetype met nadruk op de gaven in de gemeente 
en het lucaanse gemeentetype met nadruk op de betekenis van 
ambtsdragers als betrouwbare ooggetuigen en verkondigers van het 
evangelie, maar ook het gemeentetype van de pastorale brieven

6
, 

waarbij het vooral gaat om het hoeden en bewaren (parathèkè) van 
de overlevering. Het zou onjuist zijn deze schriftgegevens tegen 
elkaar uit te spelen of met elkaar te harmoniseren.

7
 Ook het laten 

prevaleren van de ene vorm boven de andere is geen oplossing om 
te komen tot een schriftuurlijk verantwoord ambtsverstaan (ROLOFF 

1980,144). Slechts zorgvuldige analyse van het hele veld der 
nieuwtestamentische gegevens over ambten en diensten kan ons 
verder brengen. 
 
 
 
4 DE OECUMENISCHE CONSENSUS EN LIMA 
 
Er van uitgaande dat de Limatekst over het ambt geen complete en 
ook geen beknopte ambtstheologie wil bieden (BEM Preface,IX), 
willen we nagaan of — en zo ja op welke punten — voornoemde 
oecumenische consensus in LA terug te vinden is. Dat het NT niet 
één bepaalde vorm van ambt als blauwdruk voor elk toekomstig 
ambt in de kerk beschrijft, vinden we terug in LA 19. Veeleer blijkt uit 
het NT een veelheid van vormen, die op verschillende plaatsen en in 
verschillende tijden bestonden. Dat het NT geen normatieve theorie 
biedt waarop de vormgeving van de kerkelijke ambten gebaseerd 
zou kunnen worden, maar dat er wel aanzetten tot een dergelijke 
theorievorming in het NT te vinden zijn, zien we terug in LA 19, waar 
staat dat bepaalde elementen uit deze vroege verscheidenheid zich 
uitkristalliseerden in een meer algemeen aanvaard patroon van 
ambten onder de voortdurende bijstand van de Heilige Geest.

8  
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Dat roept de vraag op naar het criterium. Wanneer is het beroep op 
de Geest legitiem?

9 
Dat de vóór-paschale Jezus geen ambten heeft 

ingesteld of richtlijnen voor kerkinrichting heeft gegeven, zien we 
terug in LA 11c: "De huidige vormen van ordinatie en kerkelijk ambt 
zijn ontstaan in een ingewikkeld historisch proces.

10
 De kerken 

moeten daarom vermijden hun bijzondere vormen van ‘ordained 
ministry' direct terug te voeren op de opdracht en instelling van Jezus 
Christus". In hoeverre is dit in strijd met LA 39 ("the fact that the 
‘ministry' was instituted in the revelation accomplished in Christ")? 
Dat er geen nieuwtestamentische grond is voor de gedachte dat 
ambtsdragers een priesterlijke offerfunctie hebben, zien we terug in 
LA 17c: "De term ‘priesterschap' of ‘priester' (hiereus) wordt nergens 
in het Nieuwe Testament gebruikt voor het kerkelijk ambt of de 
kerkelijke ambtsdrager". Dat het NT niets zegt over een exclusieve 
bevoegdheid van ambtsdragers om voor te gaan in de eucharistie 
wordt ook erkend: "Het Nieuwe Testament zegt erg weinig over de 
gang van zaken bij de eucharistie. Er zijn geen duidelijke teksten 
over wie er voorging bij de eucharistie" (LA 14c). Wel wordt gesteld 
"dat in de meeste kerken een officiële ambtsdrager voorgaat in de 
eucharistie" (LA 14). Dit staat ook in de Limatekst over de eucharistie 
(§29).  
 
Het pauselijk primaat blijft ongenoemd. Hoe zou het de locus 
classicus van dit primaat (Matt. 16:17-19) zijn vergaan, indien LA 
zich wèl over de Petrusdienst had uitgesproken? Het inzicht dat de 
Matthéüstekst niet van een ‘kirchenleitend' Petrus-ambt spreekt en 
nog minder van een overdraagbaarheid van dit ambt is immers 
volgens J. Roloff en anderen "kaum mehr zu erschüttern" (ROLOFF 
1980,141).  
 
Het is duidelijk, dat LA op alle punten de invloed van de nieuw 
verworven oecumenische consensus heeft ondergaan en daarvan 
expliciet blijk geeft. De vraag is nu of en hoe het aanvaarden van 
deze consensus doorwerkt en welke concrete gevolgen dit heeft voor 
het ambtsverstaan. Aan de ene kant dreigt het gevaar van een te 
gemakkelijke oecumenische oplossing, anderzijds is een terugval op 
oude posities niet denkbeeldig. Als te voorbarig de conclusie 
getrokken wordt, dat volgens het NT blijkbaar alle opvattingen 
omtrent ambt en kerkinrichting mogelijk en geoorloofd zijn, zou dat 
inhouden dat men de Schrift niet serieus neemt. In het andere geval 
zoekt men gezagsinstanties buiten de Schrift om. Zo is van rooms-
katholieke zijde de oplossing voorgesteld, dat bij nieuw- 
testamentische differentiatie de kerkelijke traditie de doorslag zou 
kunnen geven. In beide gevallen bestaat het gevaar van onder- 
waardering van de Heilige Schrift. Al geeft de Schrift geen blauw- 
druk, toch dienen schriftgegevens serieus genomen te worden. 
Bijbels gefundeerde theologie is noodzakelijk.  
 
Hoe is LA nu met de bovengeschetste problematiek is omgegaan? 
Er is niet gekozen voor een al te goedkope oecumenische oplossing, 
waarbij ‘alles' mogelijk is. Eerder lijkt men vast te houden aan oude, 
nu eenmaal ingenomen, posities. LA erkent in veel gevallen wel, dat 
bepaalde standpunten niet schriftuurlijk zijn, maar handhaaft ze 
vervolgens toch. En wel op grond van oude kerkelijke tradities. Zo 
worden bijvoorbeeld in LA 36c de geschriften van Clemens Romanus 
en die van Ignatius van Antiochië als gezaghebbend aangehaald. 
Daaraan zullen we dan ook twee afzonderlijke paragrafen wijden. 
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5 PLAATS VAN DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Was het in het Duitse taalgebied H. Küng, die een lans brak voor een 
door en door bijbelse ecclesiologie

11
, binnen de Nederlandse context 

is het C. Graafland, die in zijn recente boek Gedachten over het ambt 
om een voluit bijbelse verantwoording van het ambt vraagt. "Een 
bijbelse ambtsleer zet in met bijbelse exegese", zo luidt zijn 
uitgangspunt (GRAAFLAND 1999,257). 
 
Hij signaleert dat deze bijbelse verantwoording van onze gedachten 
over het ambt vaak zwak is of helemaal ontbreekt. Het is waar dat 
veel beschouwingen over het ambt slechts weinig aandacht hebben 
voor een expliciete bijbelse fundering.

12
 Graafland verwijst daarbij 

niet naar BEM, omdat deze auteur zich vrijwel niet begeeft op het 
veld van de oecumenische theologie. Maar zijn boek is in die zin 
opmerkelijk, dat hij dit tekort aan bijbelse fundering ook signaleert bij 
een aantal Nederlandse theologen uit de calvinistische traditie, die 
een bijdrage leverden aan het denken over het ambt.

13
 En dat terwijl 

juist veel reformatorische kerken kritiek hebben geleverd op de 
zwakke bijbelse fundering van BEM.

14
  

 
Graafland zelf zou de hele Schrift (tota Scriptura) als uitgangspunt 
voor zijn ambtsleer willen nemen, met als kerntekst Num. 11:29: 
"Och, of al het volk des Heeren profeten waren...!". Hij erkent, dat er 
een spanningsveld zit tussen het gezagvolle spreken van de Heilige 
Schrift als goddelijke autoriteit en het eigentijdse verstaan ervan. Het 
is zijns inziens dan de kunst om niet te blijven steken in de ‘blote' 
tekstgegevens en om niet in biblicisme te vervallen.  
 
Hij wil en kan echter zelf geen ambtsleer ontwikkelen — al levert hij 
er wel bijbelse/exegetische bouwstenen voor aan — omdat hij tot de 
overtuiging is gekomen, dat er geen bijbelse prioriteit bestaat om 
zoiets als een altijd geldende ambtsleer te ontwikkelen, inclusief 
aantal en titels van de ambten (GRAAFLAND 1999,332). Wel wil hij 
uitgaan van fundamentele ‘kernen', die uitgangspunt en inspiratie zijn 
in het leven van de gemeente. Hij pleit daarbij voor een benadering 
vanuit heel de Schrift, maar het OT speelt toch ook bij hem geen 
voorname rol. Het komt vooral ter sprake in verband met het 
profetisch, koninklijk en priesterlijk ambt van Christus. Hij vraagt zich 
af of men deze op goede gronden opgevolgd kan zien worden door 
onze ambten van predikant (profeet), ouderling (koning) en diaken 
(priester), zoals later wel is beweerd. Hij merkt op dat Calvijn dat 
(nog) niet doet, althans niet rechtstreeks. Zelf komt hij tot de 
conclusie, dat deze ambten in het NT als zodanig zijn opgehouden te 
bestaan. "Ze zijn overgegaan op de gemeente als geheel, niet 
speciaal op de ambtsdragers" (GRAAFLAND 1999,276). Op de rijke 
inhoud van het boek van Graafland kan hier verder niet worden 
ingegaan.  
 
Ons gaat het om de vraag naar de plaats van de Heilige Schrift in de 
oecumenische ambtsdiscussie en specifiek in de Limatekst over het 
ambt. Zoals we al eerder hebben opgemerkt wil LA geen eigen 
ambtsleer ontwikkelen. Daarmee komt de vraag naar een bijbelse 
onderbouwing in zoverre in een ander licht te staan, dat men de 
Limatekst hier niet zal mogen overvragen. Het signaal, dat veel 
reformatorische kerken hebben afgegeven, zal zeker als stimulans 
dienen om opnieuw ernst te maken met de plaats van de Heilige 
Schrift, ook in de oecumenische ambtsdiscussie. 
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6 OUDTESTAMENTISCHE SCHRIFTGEGEVENS ONTBREKEN 
 
 
LA kent geen verwijzingen naar het OT. Dat roept vragen op. Had 
bijvoorbeeld bij LA 4 naast Luc. 4:19: "Hij heeft mij gezonden om aan 
gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om 
verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen 
aangename jaar des Heren" niet ook verwezen kunnen worden naar 
verwante teksten als I Sam. 2:8 of Jes. 61:1? Had bij LA 8 naast 
Matt. 10:1-8, waar de roeping (zending) van de twaalf discipelen 
beschreven wordt om getuigen van het koninkrijk te zijn

15
, niet ook 

naar Ex. 18:25 of naar Num. 11:16-17 verwezen kunnen worden? Bij 
LA 18 naast Gal. 3:28 niet ook naar Gen. 1:27?

16
 Dit zijn maar 

enkele willekeurig gekozen voorbeelden. Betekent het feit dat er in 
LA geen verwijzingen naar het OT zijn ook, dat Israël en het OT in 
het geheel niet aan de orde komen? Zorgvuldige herlezing levert op, 
dat ‘Israël' drie maal voorkomt (LA 1, LA 9, LA 10), en ‘Oude 
Testament' eenmaal (LA 17c). Voorts plaatst LA 11 Christus in de lijn 
van wet en profeten. We willen deze paragrafen aan een korte 
beschouwing onderwerpen. 
 
In LA 1 trekt men de grote lijn van de heilsgeschiedenis, waarin de 
verkiezing van Israël ter sprake komt, zonder dat dit theologisch 
wordt geëxpliciteerd. "In a broken world God calls the whole of 
humanity to become God's people. For this purpose God chose 
Israel and then spoke in a unique and decisive way in Jesus Christ, 
God's Son" (LA 1). Had hier niet duidelijker verwoord had kunnen 
worden, dat Jezus ook zelf een joodse achtergrond heeft en uit het 
jodendom is voortgekomen?  
 
In LA 9 komt Israël opnieuw ter sprake, in die zin dat de ‘twaalf' 
genoemd worden als representanten van de twaalf stammen van 
Israël, onder verwijzing naar Luc. 22:30. Hier gaat het dus niet 
zozeer om Israël zelf, dan wel om een nieuwtestamentisch citaat, 
waarin de speciale rol van de ‘twaalf' binnen de eerste christelijke 
gemeenschappen wordt benadrukt.  
 
In LA 10 wordt de term ‘the renewed Israel' gebruikt. Jezus riep de 
‘twaalf' om representanten van dit ‘vernieuwde Israël' te zijn. Zo 
representeren zij ‘het hele volk van God'. Dit roept de vraag op of 
daarmee het oude Bondsvolk wordt bedoeld, de kerk, Israël en de 
kerk samen, of heel de mensheid (LA 1)? Men kan de tekst zó lezen, 
dat Israël als uitverkoren volk buiten beschouwing blijft. Overigens 
kan men het spreken over het ‘nieuwe Israël' beter vermijden, 
vanwege het gevaar dat de suggestie gewekt wordt van een onver- 
minderd vasthouden aan de substitutieleer. Spreken over de kerk als 
het ‘nieuwe', ‘ware' of ‘geestelijke' Israël vindt weinig goede gronden 
in het NT.

17 

 
LA 11 beschrijft Jezus Christus als: "the teacher and prophet, in 
whom law and prophets were fulfilled". In LA 17c wordt het 
oudtestamentisch offerpriesterschap vermeld. Niet om enig verband 
of continuïteit aan te geven tussen dit priesterschap en het nieuw- 
testamentische, want de passage is er op gericht het verschil te 
benadrukken tussen het priesterschap van de kerkelijke ambtsdrager 
en het offerpriesterschap van het OT. In geen van de genoemde 
paragrafen worden Israël en het OT anders beschouwd dan als re- 
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resentanten van een afgesloten tijdperk, een tussenstadium in de 
heilsgeschiedenis, dat met de komst van Christus is beëindigd. In de 
paragrafen over de ordinatie, waarbij grote nadruk ligt op de hand- 
oplegging (LA 39; LA 40c; LA 41; LA 52; LA 53 en LA 55), wordt ook 
geen verband gelegd met de oudtestamentische handoplegging.

18
 

 
We stellen vast, dat Israël en het OT theologisch hoogstens impliciet 
aanwezig zijn in de Limatekst over het ambt. Opvallend is dat veel 
protestantse theologen in Nederland dit als een tekort beschouwen 
(HASSELAAR 1984,671-674). Ook van rooms-katholieke zijde kwam 
op een ander rapport (GA) dezelfde kritiek, dat het OT (en de 
verworteling in de synagoge) onvoldoende aan bod was gekomen 
(WISSINK 1988,173). K. Blei vraagt zich af of men over doop, 
eucharistie/avondmaal en ambt zinnig kan spreken zonder de oud- 
testamentische en joodse connotaties te horen meeklinken (BLEI 

1986,42).  
 
Volgens J. Monteban zou er wellicht een minder hiërarchische ambts 
structuur in LA ontwikkeld zijn, als men de profetische en priesterlijke 
lijnen van Israël tot in de tijd van de synagoge hoger had 
gewaardeerd (MONTEBAN 1984,178). M.A. Vrijlandt ziet als een 
lacune van LA, dat er geen link is gelegd naar het jodendom in 
Jezus' tijd en dat het drievoudig messiaans ambt van de oud-
testamentische traditie niet is meegenomen (VRIJLANDT 1984,683). 
Ook C.P. van Andel vestigt de aandacht op het oudtestamentische 
ambt van profeet, priester en koning, dat in het dienstwerk van Jezus 
Christus tot vervulling gekomen is (VAN ANDEL 1985,19).  
 
In Nederland is de vraag naar voren gekomen, waarom BEM zo 
weinig aandacht geeft aan de verworteling van nieuwtestamentische 
gedachtegoed in het OT en in het jodendom van Jezus' dagen. De 
reactie op BEM van de gezamenlijke synoden van NHK en GKN kent 
een aparte paragraaf: ‘Vragen rond Israël':  
 
 

"Biblical arguments are taken exclusively from the New Testament and 
as a result no special theological atttention is given to the continuity of 
God's people in the Old and New Covenant. Those who take the Old 
Testament seriously and as a result of the dialogue with Israel are 
prepared to read the New Testament as having its origin in the Old Tes- 
tament, will begin to see interconnections, which were previously hidden 
and will encounter questions which, in the light of the BEM rapport cannot 
be ignored" (CRB IV,102). En: "One could imagine (...) that the offices of 
prophet, priest and king used in the Old Testament could be looked at 
when dealing with the structure of the church's ministry" (CRB IV,102).  

 
 
De Remonstrantse Broederschap zegt:  
 

"Finally we should like to point that the Jewish roots of the Christian faith 
have been greatly underrated. Ecumenical progress of any significance is 
hardly conceivable unless we all recognize, both individually and 
together, the common source from which we draw life" (CRB II,305-306). 
 

 
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit zegt: 
 

"We should add, however, that for the Christian church to call itself 
"God's people" it needs to consider itself to be "grafted and having come 
to share the same root and sap as the olive" (Rom. 11:17-18), i.e. God's 
people Israel" (CRB III,294). 
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Het Nederlandse Genootschap der Quakers noemt Israël niet 
speciaal, maar verwijst wel naar het OT (de Psalmen), wanneer men 
zegt, dat de basis van de geloofsgemeenschap ligt in "the concealed 
association with God (Psalms)" (CRB III,297). In de Wereldraad van 
Kerken staat Nederland langzamerhand bekend om interventies, die 
wijzen op het belang van het OT, Israël en het jodendom in het 
algemeen voor de christelijke kerk en de onopgeefbare verbonden- 
heid met Israël.

19
 In de wandelgangen wordt dit ‘Hollanditis' ge- 

noemd: de ‘Hollandse ziekte'.  
 
Het is niet mogelijk hier genoegzaam in te gaan op het ontbreken 
van oudtestamentische gegevens in LA. Uit een raadpleging van 
TRE blijkt hoe gecompliceerd het ligt.

20
 A. Cody is van mening, dat 

het Israëlitisch priesterschap op een zodanige wijze is gedefinieerd, 
dat ook het christelijk hiërarchisch priesterschap daaronder valt.

21
 E. 

Dassmann laat zien hoe de ontwikkeling in de oude kerk geweest is. 
Vanuit de verbazing dat het NT alle sacerdotale ambtsterminologie 
zorgvuldig vermijdt, terwijl de vroegpatristische teksten er al vroeg 
sporen van vertonen, gaat hij in op de achtergronden ervan.  
 
Na de eerste Clemensbrief, die als eerste het OT ter sprake bracht in 
verband met het ambt (maar alleen vergelijkenderwijs), werd het 
vooral onder invloed van Hippolytus gemeengoed om het ambt terug 
te voeren op oudtestamentische voorstellingen (DASSMANN 1994,96-
113). Interessant is de opvatting van R. Radford Ruether, die meent 
dat de ‘verpriesterlijking' van de ambtsopvattingen in de vierde eeuw 
tot gevolg heeft gehad dat veel taboes herleefden, die samenhingen 
met oudtestamentische reinheidswetten. Zo werd vrouwen verhin- 
derd het heiligdom te betreden en werd er een eind gemaakt aan nog 
bestaande resten van vrouwelijk diaconaat (RADFORD RUETHER 

1980,67-73). 
 
In de calvinistische traditie wordt dikwijls verband gelegd tussen de 
oudtestamentische ambten van profeet, priester en koning. In de 
Heidelbergse Catechismus (Zondag 12 vraag 31) wordt het werk van 
Christus vanuit dit zogenaamde triplex munus beschreven.

22
 Dit in 

navolging van Calvijn, die in zijn Institutie uitgaat van de naam 
‘Messias' en dan verband legt met de oudtestamentische zalving van 
profeten, priesters en koningen (CALVIJN Institutie II,XV,2). De 
zalving van het hoofd (Christus) is vervolgens over de leden verbreid 
(Joël 3:1). Calvijn is er vanuit zijn eigen context zeer op tegen om het 
priesterschap van Christus speciaal op ambtsdragers toe te passen. 
Dat is volgens hem een verfoeilijk verzinsel van hen, die niet 
tevreden zijn met het priesterschap van Christus en zichzelf op- 
dringen "om Christus te slachten" (II,XV,6).

23
 

 
Hier ligt wellicht een van de belangrijkste oorzaken van het feit, dat 
de protestantse kritiek op LA 17, waar staat dat men de kerkelijke 
ambtsdrager terecht priester kan noemen, soms tamelijk scherp kan 
zijn.

24
 De tekst vervolgt: "omdat zij een bijzondere priesterlijke dienst 

vervullen, doordat zij het koninklijk en profetisch priesterschap van 
de gelovigen versterken en opbouwen (...)". Hier wordt in LA dus het 
koninklijk en profetisch priesterschap wel degelijk aan de hele ge- 
meente toegedacht, zoals onder meer onderkend is door de Evange- 
lische kerk in Baden (CRB V,50). De protestantse kritiek zal scherper 
zijn naarmate het verband met het in de middeleeuwen ontwikkelde 
munus sacerdotale in de rooms-katholieke leer van het misoffer in de 
tekst wordt ingelezen. Het is van groot oecumenisch belang, wan- 
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neer we in de reactie van de samenwerkende Evangelische Kerken 
in de DDR lezen, dat de problemen die men had met de term 
‘priester' zijn weggenomen. Enerzijds door een veranderende visie 
op het misoffer, zoals verwoord in de Limatekst over de eucharistie. 
En anderzijds omdat er ook een zekere nuancering is opgetreden in 
de protestantse visie, die mede een vrucht is van ‘various bilateral 
conversations' (CRB V,140). Maar de priesterlijke dienst moet niet 
als een exclusieve verantwoordelijkheid van ambtsdragers worden 
beschouwd (CRBIV,35). 
 
 
7 NIEUWTESTAMENTISCHE VERWIJSPLAATSEN 
 
In LA treffen we 27 nieuwtestamentische tekstverwijzingen aan. 
Negen verwijzingen naar de evangeliën, negen naar het boek 
Handelingen en negen naar de brieven.

25
 Ongeveer de helft daarvan 

stond ook al vermeld in AA. De andere teksten uit AA zijn in LA niet 
meer opgenomen.  
 
FD verwijst slechts naar: Rom. 15:16, II Cor. 5:18-20 en I Petr. 5:1-4. 
De enige tekst die zowel in FD, AA als ook LA voorkomt is: Rom. 
15:16, maar telkens met een wat andere functie. In FD wordt deze 
tekst aangehaald om aan te tonen, dat de kerkelijke ambtsdrager de 
voorganger is in de liturgie. In AA wordt hij geciteerd om aan te 
tonen, dat het kerkelijk ambt compleet anders van aard is dan het 
oudtestamentisch offerpriesterschap.

26
 En in LA 17c dient hij om het 

kwalitatieve onderscheid tussen het oudtestamentisch offerpriester- 
schap en de priesterlijke dienst van de ambtsdrager te benadrukken. 
Maar eveneens om de benaming ‘priester' voor kerkelijke ambts- 
dragers te onderbouwen. Bij de weergave van de woorden waar het 
dan om gaat: ‘hierourgounta to euangelion tou theou' (Rom. 15:16) 
klinkt in LA evenals in de Accratekst over het ambt dit priesterschap 
door. ‘Hierourgein' wordt in de NBG vertaling echter vertaald met ‘het 
doen van de heilige dienst'. Ook in de Statenvertaling is de 
priesterlijke connotatie wegvertaald. De Groot Nieuws Bijbel uit 1983 
geeft: "Ik heb de priesterlijke taak...".

27  

 

We willen nu bezien, hoe deze verwijsteksten in de context van LA 
functioneren. Deel I van LA (over de roeping van het hele volk van 
God) bevat slechts één enkele verwijstekst. Daarmee wordt de toon 
gezet. Het gaat om de roeping en dienst van Jezus Christus. In Hem 
kwam Gods rijk onder ons. Hij begenadigde zondaars. Hij bracht aan 
armen het evangelie, aan gevangenen vrijlating, aan blinden het 
gezicht, aan verdrukten vrijheid, Luc. 4:19 (LA 4).  
 
Deel II (over kerk en ambt) verwijst vijf maal naar teksten die 
betrekking hebben op het gezag, de volmacht en de dienst van 
Jezus Christus en vijf maal naar teksten die betrekking hebben op de 
roeping en zending der apostelen.

28 
Tweemaal worden teksten 

geciteerd, die impliciet (Rom. 12:1, LA 17) of expliciet (Rom. 15:16, 
LA 17c) wijzen op de priesterlijke dienst. En er is een verwijzing naar 
Gal. 3:28 in verband met de dienst van vrouwen en mannen in de 
kerk. "Er is in Christus geen man of vrouw" (LA 18).  
 
Alle verwijzingen in deel III van LA hebben betrekking op de 
verschillende kerkelijke ambten en diensten.

29
  

 
Deel IV (over de op-volging in de apostolische traditie) verwijst niet 
naar de Heilige Schrift, wel naar het Credo (LA 34) en naar Clemens 
Romanus en Ignatius van Antiochië (LA 36c).  
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Deel V (over de ordinatie) citeert twee maal een tekst die betrekking 
heeft op het werk van de Heilige Geest, Joh. 3:8

30
 en Ef. 3:20 (LA 

42), en verwijst acht maal naar teksten die betrekking hebben op 
handoplegging, ‘cheirotonein' of ‘epitithèmi tas cheiras'.

31
  

 
Deel VI bevat geen directe verwijzingen naar Schrift of traditie. Het is 
niet zonder meer duidelijk op grond waarvan voor precies deze 
citaten uit het NT is gekozen (GOSKER 1990,59). Wel is opvallend, 
dat alle verwijzingen naar de Heilige Schrift geconcentreerd zijn in 
slechts negen paragrafen, die vooral betrekking hebben op gezag, 
volmacht, roeping, aanstelling en wijding. Een grondig exegetisch on- 
derzoek naar alle citaten in hun context moet hier achterwege blijven, 
maar bij sommige verwijzingen willen we toch enige exegetische 
en/of hermeneutische opmerkingen maken. Deze volgen nu.  
 
 

1. De verwijzing naar Hand. 1:21-26 (LA 9) functioneert als basis voor de 
gedachte, dat aan de ‘twaalf' een speciale rol moet worden toegekend, 
omdat zij de getuigen zijn van het leven en de opstanding van de Heer. 
Hand. 1:23 vermeldt dat Jozef Barsabbas (Justus) en Matthias als 
zodanig werden voorgesteld om de ‘twaalf' te completeren. Na loting 
werd Matthias gekozen verklaard, van wie we verder niets meer 
vernemen. Verwijzingen naar Matt. 26:56, Joh. 20:18 werpen een ander 
licht op de ‘twaalf'. 

 
 

2. Dat Rom. 15:16 geciteerd wordt om de term ‘priester' voor bepaalde 
kerkelijke ambts dragers te verdedigen, is niet sterk genoeg.

32
 Dit geldt 

ook voor de impliciete verwijzing naar Rom. 12:1 (LA 17 en 17c). 
 
 

3. Marc. 10:45 staat in AA in de eerste paragraaf en functioneert daar 
binnen de christologische inzet van AA. In LA wordt de tekst pas 
geciteerd (LA 15) in de context van het gezag van het ambt, dat daarmee 
als ‘dienend' wordt gekwalificeerd. Marc. 10:45 volgt direct op de tekst uit 
Marc. 10:44, die wel de ‘Magna Charta' van de kerk genoemd is 
(SCHNACKENBURG 1983,14): Wie onder u groot wil worden, zal uw 
dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want 
ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar 
om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hangt dit 
samen met de christologische inzet van Accra tegenover de trinitarische 
inzet van Lima? 

 
 

4. Waarom worden in LA 21c slechts apostelen, profeten en leraren 
vermeld en niet de overige in I Cor. 12:28 genoemde gaven (krachten, 
gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, bekwaamheid om te 
besturen en verscheidenheid van tongen)? Zijn deze charismata van 
minder belang? 

 
5. In LA 21c wordt met een verwijzing naar Rom. 16:1 gesteld, dat de 
Romeinenbrief ook spreekt over diakens of helpers. Het zonder meer 
naast elkaar zetten van ‘diakens' en ‘helpers' ter vertaling van Rom: 16:1 
is intrigerend. De tekst luidt: Ik beveel jullie Fébe aan, onze zuster, 
"óusan [kai] diakonon tès ekklèsias tès en Kegchreiais, hina autèn 
prosdexèsthe en kuriooi axioos toon hagioon". In veel vertalingen gaat 
men voorbij aan het feit, dat een met name genoemde vrouw (Fébe) 
concreet ‘diaken' wordt genoemd van eveneens een met name 
genoemde kerk. ‘Diakonos' wordt, waar het hier een vrouw betreft, 
uitgelegd als ‘helper' (JENSEN 1997,34). Uit de tekst zelf blijkt echter, dat 
Fébe geen helpster was, maar een voorstandster (‘prostasis'): "kai gar 
autè prostasis polloon egenèthè kai emou autou" (Rom. 16:2). Waarom 
koos men dan toch voor de zwakkere tekstvariant ‘parastasis'? 
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6. LA 40c citeert Hand. 14:23 in verband met ‘ordinatie' door er van uit te 
aan, dat de profane betekenis ‘aanstelling' in ‘cheirotonein' meeklinkt.

33
 

Het is moeilijk uit te maken of dit juist is. Op grond van de overgeleverde 
tekst kan men verdedigen, dat het inderdaad juist is. Maar op grond van 
historisch-kritisch onderzoek kan men evengoed het tegendeel 
verdedigen. 

 
7. Hand. 8:17 wordt in LA 40c geciteerd in het kader van de ordinatie. In 
Hand. 8:17 worden echter geen speciale personen uit het volk apart 
gesteld. De tekst heeft met ordinatie niets te maken. 

 
8. In LA 40c wordt een aantal teksten genoemd (Hand. 6:6; 8:17; 13:3; 
19:6. I Tim. 4:14; II Tim.1:6) zonder dat duidelijk onderscheid gemaakt 
wordt tussen ‘cheirotonein' en ‘epitithèmi tas cheiras'. De indruk kan 
ontstaan, dat de grondtekst in alle gevallen ‘cheirotonein' heeft. Dit is niet 
zo. 

 
9. De verwijzing naar Joh. 3:3 (dit moet zijn 3:8) in LA 42 vormt een goed 
tegenwicht tegen LA 43, waar gesteld wordt, dat ordinatie een teken van 
de verhoring van het gebed is. Met Küng mogen we zeggen: "Der Geist 
weht nicht wann er muss, sondern wann er will" (KÜNG 1985,214). 

 
10. Het citaat van Ef. 3:20 (LA 42) wekt de indruk alsof de Geest hier 
subject zou zijn. Ef. 3:20 heeft echter niet de Geest als subject, maar 
God.

34
 Deze onjuistheid treffen we ook al aan in AA 45. 

 
11. Ik wijs er op, dat ook N. Guérin zich verwondert over de manier 
waarop LA soms de Schrift citeert: "Ensuite on est surpris de l'emploi de 
certaine citations, surtout au numéro 9 au sujet de rôle des Douze dans 
la communauté. Le texte change le sujet du verbe d'Ac. 2,42: il n'est pas 
dit que les Douze sont les guides de la communauté pour la prière, 
l'enseignement et la fraction du pain, mais que toute la communauté y 
était assidue" (GUÉRIN 1990,199). 

 
12. Hetzelfde geldt voor Hand. 6:2. "De même, ils ne le sont pas pour la 
`proclamation et le service, à moins de distinguer le service de la Parole 
de celui des tables, ce qui est justement le but de l'institution des Sept" 
(GUÉRIN 1990,199). 

 
 
 
 
 

8 ONTBREKENDE NIEUWTESTAMENTISCHE TEKSTEN 
 
In LA ontbreekt een verwijzing naar Maria Magdalena als de eerste 
getuige van de opstanding (Joh. 20:18). Ook andere belangrijke 
teksten uit het NT ontbreken. Twee daarvan speelden een grote rol 
in de Reformatie. Het zijn: Ef. 4:11, de tekst waarmee Calvijn zijn 
vierde boek inzet (Institutie IV,1) en I Petr. 2:9, de locus classicus 
van het algemeen priesterschap der gelovigen.

35
 Een kerk uit 

Madagascar noemde het ontbreken van de beide teksten ‘very 
striking'.

36  

 

Ook ontbreekt I Tim. 5:17 (over de presbyters). Dit is een belangrijke 
tekst bij Calvijn (BRONKHORST 1979,43). Uit Hand. 20:17-38 kan 
blijken dat Paulus de ‘presbyteroi' (die hij in vers 28 als ‘episkopoi' 
aanspreekt) als de geestelijk verantwoordelijken beschouwde. Ook in 
de Titusbrief (1:5 en 1:7) is er nog geen duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen ‘presbyteroi' en ‘episkopoi' (WEILAND 1992

2
,76).  
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Voorts ontbreekt de locus classicus van het pauselijk primaat: Matt. 
16:17-19 en ook Joh. 20:21. Beide teksten spelen een belangrijke rol 
in de Dogmatische Constitutie over de kerk Lumen Gentium.  
 
Ook de zogenaamde ‘zwijgteksten' (I Cor. 14:34, II Tim. 2:12-15) 
ontbreken. Naar verluid is Rom. 16:7, die de vrouwelijke apostel 
Junia vermeldt

37
, op onverklaarbare wijze uit de drukproeven 

verdwenen.
38

 Het bovenstaande doet vermoeden, dat een aantal 
belangrijke nieuwtestamentische teksten in LA opzettelijk onge- 
noemd is gebleven. Daar komt bij, dat het aantal teksten dat in 
aanmerking zou kunnen komen om toegevoegd te worden legio is.

39
 

Ik constateer dat LA in het citeren van de Schrift vrij willekeurig en 
soms slordig te werk is geg aan.

40 
Tenslotte merk ik op, dat een 

belangrijk aspect van de dienst aan God in en buiten het kerkelijk 
ambt is, dat men met vreugde staat in de dienst des Heren. Pas 
vanuit deze vreugde kan men wezenlijk iets bijdragen aan de 
blijdschap en het geloof van Gods kinderen (II Cor. 1:24), ook 
wanneer deze dienst betekent (AA 17) dat men deel heeft aan 
Christus' lijden (II Cor. 4:10). 
 
 
9 VERWIJZING NAAR VROEG-KERKELIJKE BRONNEN 
 
Het beroep op de vroeg-kerkelijke traditie is in de de Limatekst over 
het ambt een factor van belang. Voor protestanten weegt het beroep 
op de kerkelijke traditie in het algemeen minder zwaar, hoewel de 
grote protestantse kerken wel degelijk het gezag van de oude credo's 
aanvaarden.

41
 Toch wordt in LA slechts in twee paragrafen naar 

feitelijke bronnen verwezen: LA 34 verwijst naar het Credo. Daarbij 
gaat het om de ‘apostoliciteit' van de kerk. "In het Credo belijdt de 
kerk van zichzelf, dat ze apostolisch is". LA 36c verwijst naar twee 
vroeg-christelijke bronnen: Clemens Romanus en Ignatius van 
Antiochië. Deze verwijzingen willen we nu aan een nadere 
beschouwing onderwerpen. 
 
 
 
10 CLEMENS ROMANUS 
 
Clemens Romanus schreef (±96) vanuit Rome zijn eerste brief aan 
Corinthe, waar jongere gemeenteleden in verzet gekomen waren 
tegen de presbyters en zelfs ambtsdragers hadden afgezet. Hij 
mengt zich ongevraagd in de moeilijkheden, die in Corinthe waren 
ontstaan. Thema van de brief: ‘Mathete hupotassesthai'. God is een 
God van orde en daaraan behoren allen zich te onderwerpen.  
 
De brief ademt een patriarchale sfeer. Jongeren en vrouwen moeten 
zich onderwerpen. Jongeren worden opgewekt tot een matige en 
edele gezindheid. Vrouwen moeten alles doen met een edel en 
zuiver geweten. Zij moeten zich onderwerpen en "de goedheid van 
hun tong laten blijken door te zwijgen". Met name vrouwen moeten 
dus zwijgen, al erkent Clemens, dat er vrouwen zijn geweest die, 
versterkt door Gods genade "vele mannelijke daden hebben verricht" 
(LV,3), zoals Rachab (hij vermeldt behalve haar geloof, Hebr. 11:31, 
ook haar profetische gave, XI,8), Judith (LV,5) en Esther (LV,6). 
Esther redde volgens Clemens de twaalf stammen, die op het punt 
stonden vernietigd te worden ‘door haar vasten en haar nederigheid'.  
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Hieruit blijkt voldoende de patriarchale denkstructuur van de 
Clemensbrief, die ook typerend is voor zijn ambtsopvatting. Aan de 
hand van oudtestamentische voorbeelden wordt aangetoond, hoe 
belangrijk het is dat alles ordelijk toegaat. De brief betuigt (XLII), dat 
de apostelen de goede boodschap hebben gebracht. Christus komt 
van God en de apostelen zijn gezonden door Christus. Dit vond op 
een geordende wijze plaats op grond van de wil van God. De 
apostelen stelden op hun beurt opzieners en diakenen aan over hen, 
die zouden geloven (KLIJN1967,52).  
 
Clemens Romanus wordt in LA ter sprake gebracht in het gedeelte 
over de successie van het apostolisch ambt. In LA 36c wordt gesteld, 
dat Clemens enerzijds de zending van de bisschop aan de zending 
van Christus door de Vader koppelde en anderzijds aan de zending 
van de apostelen door Christus. "Dit maakte de bisschop tot opvolger 
van de apostelen, waardoor de continuïteit van de apostolische 
zending van de kerk werd verzekerd". Deze uitspraken van Clemens 
(in XLII) gaan echter niet exclusief over de bisschop, maar over 
‘episkopoi' en ‘diakonoi' beide. In XLIV gaat het wel over de strijd die 
ontstaan is met betrekking tot het bisschopsambt: "Ook de apostelen 
wisten van onze Heer Jezus Christus, dat er strijd zou zijn om het 
bisschopsambt. Om deze reden stelden ze de bovengenoemden 
aan, want ze hadden volledige kennis van de toekomst ontvangen. 
Vervolgens gaven ze de aanwijzing, dat andere beproefde mannen 
hun dienst moesten overnemen als ze stierven" (XLIV,1,2). Clemens 
oordeelt, dat het niet gerechtvaardigd is mensen uit hun dienst te 
zetten, die door deze of later door andere aanzienlijke mannen met 
instemming van de hele gemeente zijn aangesteld. Ze hebben de 
kudde van Christus in nederigheid onberispelijk gediend, in rust, 
zonder eigenbelang, terwijl ze gedurende lange tijd een goed 
getuigenis van allen hebben ontvangen (XLIV,3). Het zal geen 
geringe zonde zijn, als we degenen uit het bisschopsambt zetten, die 
onberispelijke, heilige offers hebben gebracht (XLVI,4).
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 Clemens 

komt hier dus op voor het blijkbaar bedreigde bisschopsambt. Het 
gaat hem erom, het gezag van de ambten te baseren op dat van de 
apostelen.  
 
Mijn vragen beginnen, als in LA 36c deze Clemensbrief in verband 
wordt gebracht met de ‘apostolische successie' en wordt uitgelegd, 
alsof het hem daar in de eerste plaats om te doen zou zijn. Deze 
gedachte vindt steun bij E. Dassmann, die meent dat Clemens hier 
de reeds ontstane ambten via de apostolische successie voorziet 
van een fundering in het goddelijk recht (DASSMANN 1994,228). Van 
een apostolische successie, die de historische continuïteit van 
Christus' tegenwoordigheid in de kerk zou verzekeren blijkt in de 
genoemde pericopen echter niets. A.F.J. Klijn zegt onomwonden: 
"Het is duidelijk, dat Clemens hier zeker niet denkt aan wat men kan 
noemen een apostolische successie" (KLIJN 1967,19). Ook J. Roloff 
neemt dit standpunt in, met als argument dat de (in XLIV genoemde) 
episkopoi niet alleen door de apostelen waren aangesteld, maar ook 
door andere ‘mannen van aanzien' die uitdrukkelijk met de apostelen 
worden gelijkgesteld.
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Dit argument acht ik niet sterk genoeg om er de gedachte mee te 
bestrijden, dat bij Clemens de idee van apostolische successie in 
principe al aanwezig was. Het is echter evenmin een argument om 
dit laatste te verdedigen. Met Klijn en Roloff meen ik dat er onvol- 
doende  sterke gronden  zijn  om de  gedachte aan een ‘apostolische  
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successie' positief op Clemens XLII en XLIV te baseren. Het is 
eerder aannemelijk, dat de latere ontwikkeling (Irenaeus van Lyon ± 
180, Cyprianus ± 250) op naam van Clemens is gebracht vanuit de 
behoefte de apostolische successie zo vroeg mogelijk in de tijd te 
plaatsen en daardoor een zo groot mogelijk gezag te verlenen. Als 
bijzonderheid noteer ik nog, dat Clemens zelf ook de behoefte kende 
zich op zeer oude gezaghebbende bronnen te beroepen. Hij fundeert 
de ambten van ‘episkopoi' en ‘diakonoi' (XLII,5) merkwaardigerwijs 
op Jes. 60:17: "Zo zegt immers de Schrift: Ik zal hun opzieners in 
rechtvaardigheid aanstellen en hun diakenen in getrouwheid" (KLIJN 
1967,52).

44 
Daarmee doet hij geen recht aan het schriftcitaat, "doch 

diese Verbiegung hat Clemens nicht gekümmert" (DASSMANN 
1994,98). De verbasterde tekst moest alleen bewijzen wat toch al 
duidelijk was: evenals er orde op zaken was gesteld in het OT, zo 
moest ook de kerk op orde zijn.  
 
Het is hier niet de plaats om een kritische beschouwing te wijden aan 
Clemens' wijze van theologiseren, die wel getypeerd is als een 
poging om schriftuurlijke motieven consequent te integreren in "einer 
der stoischen Popular Philosophie entlehnten Welt und Geschichts- 
schau" (ROLOFF TRE II,528). Ook is dit niet de plaats om in discussie 
te gaan met R. Sohm, die de Clemensbrief taxeert als de breuk met 
de Geistkirche en de geboorte van de Rechtskirche, waardoor de 
Geest gebonden werd aan het ambt (DASSMANN 1994,41).  
 
Of met A. von Harnack, die deze brief juist als een geslaagde poging 
beschouwde om de kracht van de Geest in de ordelijke banen van 
het recht te leiden (VON HARNACK 1910). Laten we vaststellen, dat 
Clemens Romanus — los van de vraag hoe zijn brief nu precies 
geïnterpreteerd moet worden — veel indruk heeft gemaakt en een 
grote uitwerking heeft gehad, precies op de ontwikkeling van wat 
later een ‘ambtskerk' zou worden genoemd. Hoewel hij zelf de 
evangeliën waarschijnlijk niet gekend heeft (KLIJN 1967,15) is zijn 
brief opgenomen in de Codex Alexandrinus, waar hij tussen de 
brieven van Paulus en de katholieke brieven instaat. Dit bewijst 
volgens Klijn (KLIJN 1967,11) dat I Clemens in sommige kringen als 
kanoniek werd beschouwd. Blijkbaar wordt hij dat, ondanks de 
waarschuwing, dat de betekenis van de eerste Clemensbrief niet 
overschat moet worden (VON CAMPENHAUSEN 1953,103), in BEM 
nog steeds. 
 
 
11 IGNATIUS VAN ANTIOCHIË 
 
In zijn brieven aan de zeven gemeenten (waaronder die aan Tralles 
en Magnesia), gaat Ignatius er van uit, dat er in elke gemeente een 
bisschop is met een college van presbyters en diakens. De bisschop 
is de voornaamste figuur. Telkens wordt herhaald, dat men zich aan 
hem moet onderwerpen. Dat de noodzaak van onderwerping zo 
benadrukt wordt, vindt zijn verklaring in het feit dat men in die 
woelige tijden bezig was naar een gezagsinstantie te zoeken. De 
kerk bezat nog geen nieuwtestamentische canon en er moest een 
manier gevonden worden om de traditie veilig te stellen tegen 
ketterijen. Zonder bisschop kan de gemeente niet functioneren, zegt 
Ignatius (Smyrna VIII,1), want zonder de bisschop kan de eucharistie 
niet gevierd worden en er kan niet worden gedoopt (KLIJN 1966,109). 
Smyrna VIII,2 bevat de oudste ons bekende tekst, waar het woord 
‘katholiek' in voorkomt in de betekenis van ‘universeel'.  
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Hoe komt Ignatius nu in LA ter sprake? In LA 36c wordt de brief aan 
de Tralliërs geciteerd (Tralles III,1) met het oog op Christus (omringd 
door de ‘twaalf'), die in de figuur van de bisschop (omringd door de 
presbyters) blijvend aanwezig is. Maar in Tralles III,1 wordt de 
bisschop in werkelijkheid het ‘beeld van de Vader' genoemd en niet 
het ‘beeld van Christus'. Christus wordt genoemd in verband met de 
diakens. Zij moeten evenals Christus worden geëerd. Dus de 
bisschop als het beeld van de Vader en de oudsten als het beeld van 
de raad van God en de vergadering van de apostelen. Buiten hen is 
geen gemeente mogelijk (KLIJN 1966,94).  
 
Het is dus enigszins bevreemdend, dat Tralles III,1 in LA wordt 
geciteerd (samen met Magn. VI,1 en Magn. III,1,2) als bewijsplaats 
voor de opvatting, dat "Christus, omringd door de ‘twaalf', in de figuur 
van de bisschop, omringd door presbyters en diakens, blijvend 
aanwezig is". Immers in Tralles III,1 is de bisschop het beeld van de 
Vader, niet van Christus. En de presbyters omringen niet Christus, 
maar ze zijn juist het beeld van de raad van God (BAKHUIZEN VAN 

DEN BRINK 1966,93).  
 
Ook in Magn. VI,1 zien we, dat de bisschop de plaats van God (niet 
van Christus) inneemt. Ook hier wordt de dienst van Christus in 
verband gebracht met de diakens. De achterliggende voorstelling is, 
dat de aardse hiërarchie (bisschop, presbyters, diakens) een 
afspiegeling vormt van de hemelse hiërarchie met God en de 
apostelen, die Ignatius zich als een hemels collegium voorstelde 
(ROLOFF TRE II,529). Magn. III,1 stelt, dat er niet geprofiteerd mag 
worden van de leeftijd van de bisschop ter plaatse, die kennelijk erg 
jong is, en geeft de aanbeveling deze bisschop alle eerbied te 
bewijzen. Maar het verband met LA 36c blijft onduidelijk. Magn. III,2 
bevat de aanbeveling om de zichtbare bisschop zonder veinzerij 
eerbied te bewijzen, want als men anders handelt, misleidt men niet 
de zichtbare, maar de onzichtbare bisschop. De Benedictinessen van 
Bonheiden voegen in hun uitgave van de Ignatiusbrieven achter ‘de 
onzichtbare bisschop' tussen haakjes ‘God' toe. Ook Klijn is deze 
mening toegedaan. Ook hier is de bisschop stedehouder Gods en 
niet stedehouder Christi. De verwijzing in LA 36c naar Magn. III,1,2 
lijkt dan ook niet erg relevant.

45
   

 
Als LA Ignatius wil citeren om de Christusrepresentatie van de 
bisschop aan te duiden, dan zou een verwijzing naar Smyrna VIII,2 
eerder op zijn plaats zijn geweest, waar gezegd wordt, dat het volk 
moet zijn waar de bisschop is, net zoals waar Christus verschijnt de 
katholieke kerk aanwezig is. LA 36c zegt, dat volgens Ignatius 
telkens opnieuw de apostolische gemeenschap in de Geest zichtbaar 
wordt in de christelijke gemeenschap, verzameld rond de bisschop 
temidden van presbyters en diakens. In de vier geciteerde teksten 
komt de Heilige Geest echter in het geheel niet ter sprake, wel in 
Phil. VII,2.  
 
Op het spoor gebracht door J. Roloff, die in ander verband, maar in 
dezelfde context Magn. XIII,1 citeert (ROLOFF 1965, 251), meen ik 
dat het citaat van Magn. III,1,2 in LA 36c een drukfout zou kunnen 
betreffen. De gedachte van de bisschop omringd door de presbyters 
en diakens, in wie Christus blijvend aanwezig is, zien we namelijk in 
Magn. XIII,1 wel duidelijk uitgedrukt. Ook is in Magn. XIII,1,2 sprake 
van de Heilige Geest, terwijl in Magn. XIII,2 gezegd wordt, dat 
onderdanigheid aan de bisschop vereist is naar het voorbeeld van 
Christus' onderdanigheid aan de Vader. Hierom veronderstel ik, dat 
Magn. XIII,1,2 de juiste verwijzing zou kunnen zijn. 
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Volgens Ignatius wordt in de christelijke gemeenschap, verzameld 
rond de bisschop temidden van presbyters en diakens, telkens 
opnieuw de apostolische gemeenschap van de Geest zichtbaar. LA 
36c zegt ervan: "Het teken van de apostolische successie wijst dus 
niet alleen op historische continuïteit, maar manifesteert ook de 
actuele werkelijkheid van de Geest". In het ontwerp van 1980 stond 
hier nog het woord ‘guarantee'. Dat is uit de verdere ontwerpen 
verdwenen. Over Ignatius is in gereformeerde kring nogal kritisch en 
soms onhistorisch geschreven.  
 
K.J. Popma meent, dat ‘ambtstheologische machtsmisvormingen' de 
gemeente louter schade hebben toegebracht. Daarvan vindt hij bij 
Ignatius al duidelijk sporen, omdat deze ambtstheologisch aan de 
opzichter van de kerkenraad vrijwel goddelijke macht toekent. Het 
mag zo zijn dat Ignatius de eenheid van de kerk bedreigd zag, maar 
hij heeft kwalijke kerkpolitieke en kerkdiplomatieke beginselen 
geïntroduceerd, die ingang gevonden hebben in de kerkgeschiedenis 
(POPMA 1961,318).  
 
J.L. Koole verwijt Ignatius, dat hij nu eenmaal bisschop wilde zijn en 
de werkelijkheid zag in het licht van zijn vooropgezette mening. "Het 
eenhoofdig bisschopsambt is in werkelijkheid nog niet zo uitgegroeid 
als de sterk gechargeerde voorstelling van Ignatius ons zou willen 
doen geloven" (KOOLE 1963,36).  
 
A. Sizoo veroorlooft zich de opmerking, dat de brieven van Ignatius 
een pittige stijlloosheid vertonen en noemt ze "merkwaardige 
produkten" (SIZOO 1952,19). Waarom er in de gereformeerde traditie 
zulke ‘prikkelbare' reacties op Ignatius gekomen zijn, is moeilijk te 
zeggen. Wilde men zich wil afzetten tegen de ‘Wirkungsgeschichte' 
van Clemens en Ignatius, precies omdat er altijd weer een beroep op 
deze beide vaders is gedaan, tot in BEM toe? En is die reactie 
wellicht meer bepalend dan een nuchtere beoordeling van hun 
theologische werken zelf?  
 
Een heel andere benadering van deze ‘apostolische vaders' vinden 
we bij J.N. Bakhuizen van den Brink, die een beeld van Ignatius 
geeft, waarin ik me goed kan vinden. Evenals H. von Campenhausen 
ziet hij Ignatius als degene, die niet moe wordt de eenheid en 
enigheid, de harmonie en de vrede, de gelijkgezindheid en de nauwe 
(ondeelbare) verbondenheid van de kerk te prijzen. Ignatius' 
kerkbegrip is in tegenstelling tot dat van Clemens Romanus niet 
juridisch-kerkordelijk (VON CAMPENHAUSEN 1953,106; BAKHUIZEN 

VAN DEN BRINK 1966, 94).  
 
R.P.C. Hanson zegt het nog sterker. Volgens hem was Ignatius in de 
ambtsopvolging in het geheel niet geïnteresseerd (HANSON TRE 
II,535). Volgens J. Roloff is de bisschop bij Ignatius noch de drager 
van de verkondiging, noch de drager van priesterlijke heils- 
bemiddeling. Ignatius' ambtsopvatting heeft volgens hem een sterk 
pneumatische inslag. De bisschop belichaamt vooral de eenheid. 
Een eenheid, die niet organisatorisch, noch kerkpolitiek van aard is, 
maar die een pneumatische levenswerkelijkheid vertegenwoordigt 
(ROLOFF TRE II,530). 
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12   CONCLUSIES 
 
 
1. De interconfessionele consensus, dat er geen eenduidige ambts- 

structuur valt af te leiden uit de nieuwtestamentische gegevens, is 
belangrijk voor de oecumenische ambtsdiscussie. LA heeft op alle 
punten de invloed van deze consensus ondergaan en geeft 
daarvan expliciet blijk. Maar het blijft de vraag hoe dit doorwerkt in 
het ambtsverstaan van de kerken. 

 
2. In LA ontbreken tekstverwijzingen naar het OT. De verworteling 

van het nieuwtestamentisch ambtsbegrip in het OT of in het 
Jodendom wordt niet gethematiseerd, evenmin de theologische 
betekenis van Israël. 

 
3. Rom. 15:16, de enige verwijzing die in FD, AA en LA voorkomt, 

wordt als hapax legomenon te zwaar beladen, wanneer men de 
stelling "ambtsdragers kan men terecht priester noemen, omdat 
zij een priesterlijke dienst vervullen" hierop baseert (LA 17). 

 
4. De verwijzingen naar de Heilige Schrift in LA zijn willekeurig en 

onzorgvuldig. Belangrijke schriftgegevens ontbreken. 
 
5. Dat het Clemens Romanus allereerst te doen is "om de wegen 

waarlangs, dank zij de apostolische successie, de historische 
continuïteit van Christus' tegenwoordigheid in de Kerk is ver- 
zekerd" (LA 36c), is omstreden en kan niet zonder meer uit de 
geciteerde passages uit zijn eerste brief aan de gemeente van 
Corinthe worden afgeleid. 

 
6. Dat het teken van de ‘apostolische successie', dat wijst op his- 

torische continuïteit en actuele werkelijkheid van de Geest 
manifesteert (LA 36c) als zodanig reeds voor Ignatius een 
belangrijke werkelijkheid zou zijn geweest, is voor tegenspraak 
vatbaar. 
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13 NOTEN 
 
 
1. Volgens J. Dantine biedt het NT niet dé oplossing voor alle in de loop der 

geschiedenis opgetreden ‘Dissenspunkte', DANTINE 1983,22. Een keuze 
van relevante en centrale teksten uit het NT maakte R. Gebauer. Hij kiest 
voor I Cor. 12:28-30, Ef. 4:7-16, I Tim. 4:14, II Tim. 1:6 en I Petr. 4:10-11. 
Deze teksten vormen het uitgangspunt van een nieuwtestamentische 
exegetisch bijdrageover de thema's: ‘ambt', ‘charisma' en ‘gemeente', 
GEBAUER 1999,178. 

 
 
2. Enige voorbeelden: "BEM often gives a greater place to tradition than to 

the norm of the Holy Scripture", Presb. Church in Ireland, CRB III,220. 
"We have the impression, that the holy scriptures are not the basis...", 
Presb. Church of Rwanda, CRB III,184. "The statements (...) hardly 
mention Gods word and the proclamation of the gospel. This is where 
their crucial weakness lies", Swiss Protestant Church Federation, CRB 
VI,79. "The document frequently bases its conclusions on tradition, the 
faith or experience of the church, or the like, rather than on the clear 
teachings of the scriptures", Lutheran Church — Missouri Synod, CRB 
III,141. "We know that we are all heirs to a tradition and a history which 
affect our interpretation of holy scripture and the manner in which we 
ascribe authority to it. Tradition and history remain always secondary for 
us...", Lutheran and Reformed Churches of France, CRB III,143.  

 
 
3.  In de SV worden (afleidingen van) ‘bd, khn, pqd soms met ‘ambt' 

vertaald, zoals in Ex. 28:1,3,4,41; 29:1,9,44; 30:30; 31:10; 35:19; 39:41; 
40:13,15. Lev. 16:32. Num. 3:10; 16:10; 18:1,7. Deut. 10:6. Ps. 109:8. 
Hos. 4:6. Ezech. 44:13. I Kron. 6:31,32; 24:2. II Kron. 23:18; 34:13. In het 
NT geeft de SV ‘priesterambt' in Luc. 1:8,9, ‘opzienersambt' in Hand. 1:20 
en I Tim. 3:1. NBG kiest vaak andere uitdrukkingen: ‘priesterschap' in 
Num. 16:10, ‘priester zijn' in Deut. 10:6 en Hos. 4:6, ‘als priester dienen' 
in Ezech. 44:13, 'leiden' in I Kron. 6:31 (TM 16), ‘zorg voor' in II Kron. 
23:18. 

  
 
4. Luther (Berlijn 1936) vertaalt ‘Amt' of ‘Priesteramt' in Ex. 35:19; 39:41. 

Num. 18:7. Ps. 109:8. Ezech. 44:13. I Kron. 6:17. II Kron. 23:18. Luc. 1:8. 
In Hand. 1:20 vertaalt Luther ‘Bistum'. In de Hundertwasserbibel 
(Augsburg 1998) vond ik het woord ‘Amt' of ‘Priesteramt' in Ex. 28:41. 
Num. 16:10, 18:1,7. Ps. 109:8. Hand. 1:20.  

 
 
5. E. Käsemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, Göttingen 1960, 

221. 
 
 
6. "Während für Lukas der Dienst des Apostels wesenshaft als normatives, 

allem übrigen kirchlichen "Dienst des Wortes" zeitlich und sachlich 
vorgegebenes Zeugnis bestimmt ist, ist er nach den Pastoralbriefen im 
wesentlichen ein Dienst des Bewahrens", ROLOFF 1965,269. 

 
 
7. In zijn bespreking van de verschillende nieuwtestamentische kerktypen 

wijst H. Küng er op, dat de gegevens uit het NT niet tegen elkaar mogen 
worden uitgespeeld, maar evenmin met elkaar geharmoniseerd mogen 
worden. "Also nicht Dissoziierung, sondern differenzierende Vertiefung. 
Nicht Harmonisierung, sondern nuancierende Profilierung", KÜNG 
1985

3
,31. 

 
 
8. H. von Campenhausen wijst op de dynamisch ontwikkeling en de 

voortdurende veranderingen, waaraan het kerkelijke ambt in de eerste 
drie eeuwen onderhevig is. Langzamerhand ontstaan er toch vaste 
patronen, VON CAMPENHAUSEN 1953,323. 
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9. "We affirm, that the Spirit has led the churches to accept ordination of 
women as a part of the tradition which is ongoing developing", 
Presbyterian Church USA, CRB III,201. 

 
10. De Nederlandse vertaling verwijst naar §20, maar het moet §19 zijn. Dit 

is in de tweede druk hersteld. 
 
11. H. Küng wil een kerkleer bieden, die "von Anfang bis Ende biblisch 

begründet ist", KÜNG 1985
3
,5. 

 
 
12. N. Guérin gaat als een van de weinigen expliciet in op de schriftcitaten in 

BEM, GUÉRIN 1990. Twee studies over LA missen een tekstregister, 
GROMADA 1995 en LÜLF 1993, evenals veel studies over het ambt, 
BEINERT 1998, GOERTZ 1997, H.-M.BARTH 1990, VAN 'T SPIJKER 1987, 
LEKKER- KERKER 1971, BOON 1965, VON CAMPENHAUSEN 1953. 

 
13. Hij noemt in dat verband Noordmans (151), Van Ruler (175), Berkhof 

(203) en Dingemans (210). Hij meent dat Noordmans in zijn polemiek 
met A.M. Brouwer de Schrift zelf vrijwel niet aan het woord liet komen; 
dat het rapport Van Ruler van een bijzonder zwak bijbels gehalte is; dat 
Berkhof dichter bij het NT staat dan Noordmans en Van Ruler, maar dat 
diens rapport het OT en de evangeliën niet voldoende honoreert, 
hetgeen ik heb bestreden, GOSKER 1999b,2. Hij meldt, dat de ambts- 
gedachten van Dingemans bij hem de vraag oproepen of diens beeld van 
de eerste periode van de christelijke gemeente "wel helemaal klopt", 
GRAAFLAND 1999,210. 

 
14.  Van protestantse zijde is FO gevraagd: "To define more clearly the key 

to the exegesis of the biblical message and so avoid also the double 
danger of the primacy of the church, on the one hand, and subjectivism, 
on the other", CRB III,147.  

 
15. Het is een coïncidentie, dat we juist in dit citaat de woorden lezen: "Gaat 

geen stad van de Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren 
schapen van het huis Israëls". 

 
 
16. Wat betreft het laatste voorbeeld noteer ik, dat AA 66 zegt: "Het schijnt 

duidelijk te zijn dat veel kerken teksten als Gen. 1:27 en Gal. 3:28 met 
een nieuwe sensitiviteit lezen, ten gevolge van nieuwe omstandigheden 
en nieuwe behoeften". 

 
17. De Evangelisch Kerk in het Rijnland benadrukt ‘the abiding election of 

Israel', CRB V,86. Sommigen menen, dat de kerk in alle rechten van 
Israël getreden is, MATTER 1965,75, anderen zien weinig bijbelse aan- 
knopingspunten voor een substitutietheorie, KOFFEMAN 1986,24-26. Het 
is mogelijk, dat in enkele teksten (Hand. 1:6; 28:20; 13:23) de naam 
Israël op de kerk wordt toegepast. Gal. 6:16 is volgens H. Küng de enige 
tekst, waarvan dit met enige zekerheid mag worden aangenomen, KÜNG 
1985,141. Ook over Rom. 11:26 en Gal. 6:16 is twijfel mogelijk, maar 
deze exegese is "niet absoluut dwingend", FLESSEMAN-VAN LEER 
1982,150. 

 
18  E. Lohse opperde de mogelijkheid, dat de christelijke ordinatie de vorm 

van de ordinatie van joodse geleerden kreeg, maar een nieuwe inhoud, 
LOHSE 1951,101. Handoplegging (Hand. 6:1-6) is door J. Roloff in 
verband gebracht met Num. 27:15-23, ROLOFF 1965, 225. Hij ziet 
verband tussen de handoplegging van het NT en de joodse ordinatie, 
ROLOFF TRE 1978,525. L.A. Hoffman ontkent ieder verband, HOFFMAN 
1980,11-41. P.A. Elderen- bosch ziet wel oudtestamentische lijnen naar 
de christelijke handoplegging, ELDERENBOSCH 1953,45, en spreekt zelfs 
het vermoeden uit, dat de afschaffing van de joodse ‘semikah' in verband 
staat met de controverse met het christendom, ELDERENBOSCH 1953,26, 
maar wijst die gedachte tenslotte toch weer af. E.J. Kilmartin acht een 
joods-christelijke achtergrond van de ordinatie waarschijnlijk, KILMARTIN 
1980,63. 
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19. Artikel I,7 van de Concept-Kerkorde van de SoW-kerken luidde 
aanvankelijk: "De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar 
onopgeefbare verbondenheid met Israël en zoekt het gesprek met Israël 
inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende 
het Koninkrijk van God en het belijden dat Jezus de Christus is". De Trio-
Synode (Alphen aan de Rijn 1997) verving de zinsnede: "en het belijden 
dat Jezus de Christus is" door: "Als Christusbelijdende geloofs- 
gemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake...". 

 
 
20. D. Michel is terughoudend. Hij stemt in met G. Fohrer, dat het begrip 

‘ambt' in verband met ‘priester' en ‘profeet' eigenlijk beter vermeden kan 
worden, MICHEL TRE II,501. In het OT oefenden zowel priester als 
profeet een beroep uit, dat gewoonlijk door overerving was verkregen. 
Een wezenlijk verschil is ook, dat het oude Israël geen strikte scheiding 
tussen kerkelijke en staatsambten kende, een heel andere situatie dan in 
het NT. R.P.C. Hanson stelt, dat het vrijwel onmogelijk is voor de 
verschillende kerkelijke ambten voorbeelden in het jodendom te vinden, 
HANSON TRE II,534. C. Thoma meent, dat het joodse ambt wel degelijk 
relevant is voor de kerk, maar werkt dat niet verder uit, THOMA TRE 
II,504-509.  

 
 
21. De definities van de Israëlitische priester van W. Baudissin (one who 

served the divinity at the altar) en A. Bertholet (a minister whose stated 
business was to perform, on behalf of the community, certain public ritual 
acts, particularly sacrifices, directed godwards) zijn volgens A. Cody 
zowel van toepassing op het Hebreeuwse priesterschap als op ‘the 
Christian hierarchic priesthood', CODY 1969,11. R. Boon draagt materiaal 
aan om de joodse achtergrond van het ambt in de kerk aannemelijk te 
maken, maar waarschuwt tegen voorbarige conclusies, BOON 1973

2
,217-

228. 
 
 
22. F.G. Immink schreef een studie over het triplex munus, die een 

waardevolle bijdrage is aan de christologische discussie, IMMINK 1990, 
maar hij refereert niet aan een ambtsleer. 

 
 
23. G.C. Berkouwer ziet hier de tegenstelling Rome/Reformatie scherp aan 

het licht komen. De idee der plaatsvervanging (waardoor er voor Christus 
zelf feitelijk geen ruimte meer is) en het triplex munus staan hier volgens 
hem onverzoenlijk tegenover elkaar, BERKOUWER 1953,85. 

 
 
24. A.P.F. Sell wijst er op, dat er protestantse kerken zijn, die de term 

‘priester' in LA 17 zelfs ‘omineus' in de oren klinkt, SELL 1986,560. 
 
 
25. Matt. 7:29/§16; 10:1-8/§9; 28:18/§15. Marc. 10:45/§15. Luc. 4:18/§4; 

22:27/§15; 22:30/§9. Joh. 3:8/§42. Hand. 1:21-26/§9; 2:42-47/§9; 6:2-
6/§9; 8:17/§40c; 13:1/§21c; 13:3/§40c; 14:23/§40c; 15:13-22/§21c; 
19:6/§40c. Rom. 15:16/§17c; 16:1/§21c. I Cor. 12:28/§21c. II Cor. 
8:19/§40c. Gal. 3:28/§18. Ef. 3:20/§42. Filip. 1:1/§21c. I Tim. 4:14/§39. II 
Tim. 1:6/§39. [Impliciet: Rom. 12:1/§17]. In de Accratekst stonden 
hiervan: Matt. 28:18. Marc. 10:45. Luc. 22:27. Joh. 3:8. Hand. 6:1-6; 
8:17; 13:3; 19:6. Rom. 15:16. II Cor. 8:19. Gal. 3:28. Ef. 3;20. I Tim. 4:14. 
II Tim. 1:6. Rom. 12:1. Teksten die niet meer zijn opgenomen in LA, maar 
nog wel in AA stonden zijn: Gen. 1:27. Joh. 17:18; 20:21. Rom. 12:1. II 
Cor. 4:10. I Petr. 2:9. Openb. 1:6; 3:10; 20:6. 

 
 
26. "As He offers his life for the service of the mission in the world and of the 

edification of the Church, the minister is, as St. Paul says about himself, 
a minister of Jesus Christ to the Gentiles in the priestly service of the 
gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, 
sanctified by the Holy Spirit (Rom. 15:16)", AA 22, GROMADA 1995,91. 
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27. Raadpleging van enige commentaren levert het volgende op: Volgens 

H.N. Ridderbos wordt het "apostolaat hier als priesterdienst voorgesteld", 
RIDDERBOS 1959,330. O. Michel: "hierourgein bezeichnet den Akt des 
priesterlichen Dienstes und findet sich im N.T. nur an dieser Stelle", 
MICHEL 1966,364. A.F.N. Lekkerkerker vertaalt ‘priesterdienst verrichten', 
LEKKERKERKER 1980,178. Het woordenboek van W. Bauer geeft sub 
voce ‘hierourgeo to euangelion': ‘dem Ev. als Priester dienen', BAUER 
1963

5
. 

 
28. Vijf maal wordt verwezen naar Jezus' gezaghebbende dienst: Matt. 7:29 

(Hij leerde hen als gezaghebbende, LA 16). Matt. 9:36 (Hij werd met 
ontferming bewogen, LA 16); Matt. 28:18 (Mij is gegeven alle macht, LA 
15). Marc. 10:45 (De Zoon des mensen is gekomen om te dienen, LA 
15). Luc. 22:27 (Ik ben in uw midden als dienaar, LA 15). Vijf keer wordt 
verwezen naar de roeping en zending van de apostelen: Matt. 10:1-8 (de 
roeping der ‘twaalf', LA 9). Luc. 22:30 (de ‘twaalf' zullen zitten op tronen, 
LA 9). Hand. 1:21-26 (het herstel van hun geschonden getal, LA 9); 2:42-
47 (hun verkondiging en dienst, LA 9); 6:2-6 (de ‘twaalf' roepen de 
‘zeven', LA 9). 

 
29.  Hand. 6:1-6: De ‘twaalf' roepen de ‘zeven'; 13:1: Profeten en leraren te 

Antiochië; 15:13-22: woord van Jacobus. I Cor. 12:28: apostelen, 
profeten, leraren etc. Rom. 16:1: diaken Fébe. Filip. 1:1: ‘episkopoi' en 
‘diakonoi' als algemene aanduiding van ambtsdragers. 

 
30. In de Engelse, Nederlandse en Franse tekst vinden we een verwijzing 

naar Joh. 3:3. Dit moet echter zijn: Joh. 3:8. In AA 45 was de fout nog 
niet ingeslopen. De Engelse tekst is in de 19e druk nog niet gecorrigeerd. 
De Duitse uitgave uit 1982

2
 is wel correct. 

 
31. Naar I Tim. 4:14, ‘epitithèmi tas cheiras', wordt verwezen in LA 39, 

evenals naar II Tim. 1:6,’epitithèmi tas cheiras'. Naar Hand. 6:6, 
‘epitithèmi tas cheiras', wordt verwezen in LA 40c, evenals naar 8:17, 
‘epitithèmi tas cheiras'; 13:3, ‘epitithèmi tas cheiras', 14:23, ‘cheirotonein'; 
19:6, ‘epitithèmi tas cheiras'; II Cor. 8:19, ‘cheirotonein'; I Tim. 4:14, 
‘epitithèmi tas cheiras'; II Tim. 1:6, ‘epitithèmi tas cheiras'. 

 
32. N. Guérin verwijst in een noot naar C. Wiener, die opmerkt dat 

hierourgein zich kan verbinden met "autres sujets que des prêtres dans 
la LXX", Unam Sanctam 68,257-259. 

 
33. J. Calvijn, Institutie IV,3,15, exegetiseert zó, alsof de gemeenten hun 

stem konden uitbrengen om hun eigen presbyters te kiezen, maar hij 
heeft de nieuwere exegese tegen zich. Zijn standpunt is niet houdbaar. 
Toch had hij een fijne neus, want historisch-kritisch onderzoek heeft 
uitgewezen, dat Lucas "die Gemeindeverfassung seiner Gegenwart 
unbefangen schon für die Zeit des Paulus voraussetzt". Het kiesrecht van 
de gemeente staat al niet meer voorop: de oudsten werden aan iedere 
gemeente van boven af toegewezen. "Die Nachwirkung der jüngeren, 
sich institutionalisierenden Ordination ist spürbar", SCHILLE 1983,309. E. 
Haenchen gebruikt dezelfde formulering: "Lukas hat hier die 
Gemeindeverfassung seiner Gegenwart unbefangen schon für die Zeit 
des Paulus vorausgesetzt. Cheirotoneo meint nicht die Wahl durch die 
Gemeinde, sondern die Erwählung durch Paulus und Barnabas", 
HAENCHEN 1968

6
,377. Ook volgens H. Küng gaat het om een 

‘unhistorischer Eintrag des Lukas', die door Paulus' brieven niet gesteund 
wordt, KÜNG 1985,478. 

 
34. Vergelijk de commentaren van A. van Roon, G. Bouwman en H. Schlier, 

VAN ROON 1976,96, BOUWMAN 1974,94, SCHLIER 1957,176. 
 
35. I Petr. 2:9 was in AA nog wel vermeld. 
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36. "The Scriptural references in all the commentaries in BEM are quite 

inadequate. It is very striking, for example, to see only a single verse 
(Luke 4:18) in explanation of the calling of the whole people of God. 
Where are Eph. 4:11-12 and I Pet. 2:9 etc.?", zegt de Church of Jesus 
Christ in Madagascar, CRB III,188.  

 
37. J. Ysebaert laat de mogelijkheid open, dat Junia(s) een vrouw was, 

YSEBAERT 1994,15. Niet alleen Chrysostomos, NÜRNBERG 1997,180, 
maar ook Origenes van Alexandrië, Hiëronymus, Theophylactus en 
Petrus Abaelardus hebben de naam Junia(s) als vrouwelijk opgevat. "In 
fact, to the best of my knowledge no commentator on the text until 
Aegidius of Rome (1245-1316) took the name to be masculine", 
BROOTEN 1977,141. 

 
38. Het besluit de verwijzing naar de apostel Junia in de Limatekst over het 

ambt op te nemen was volgens A.W.J. Houtepen na uitvoerige 
besprekingen genomen en hij toont zich verbaasd, dat de tekst ontbreekt. 
C.T. Gromada, die ons veel ‘inside information' verschaft, vermeldt het 
overigens niet. 

 
39. J.M. Gerritsen en L. Brink leggen nadruk op Matt. 10:40: "Wie u ontvangt 

ontvangt Mij", GERRITSEN 1953,19, BRINK 1972,7. C.P. van Andel zet in 
bij Marc. 3:14: opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken en macht te 
hebben boze geesten uit te drijven, VAN ANDEL 1970,3. Maar ook zou te 
denken zijn aan: Matt. 23:8 (Gij zult u geen rabbi laten noemen, één is 
uw Meester), en I Cor. 4:1-5 (over dienaren van Christus aan wie het 
beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd), etc. 

 
40 "It is somewhat hard to follow the document in its use of biblical texts 

(...)", zegt de Swiss Protestant Church Federation, CRB VI,77. Hetzelfde 
bezwaar van willekeurige selectie van teksten uit het NT had L. Brink 
overigens destijds tegen het ambtsrapport Berkhof, BRINK 1972,8. 

 
41. "The decisive question will be in what way the gospel and scripture have 

been made use of in the Lima document and its view of faith", zegt de 
Independent Evangelical Lutheran Church (BRD/West-Berlin), CRB 
VI,51. 

 
42. De teksten van de eerste brief van Clemens Romanus aan de Corinthiërs 

zijn geciteerd uit A.F.J. Klijn, KLIJN 1967,24-66. 
 
43.  "Läßt sich von Clemens her die Apostolische Sukzession im Sinne der 

geordneten Weitergabe des von Christus eingesetzten, Ihn gegenüber 
der Gemeinde repräsentierenden Apostelamtes begründen?". Volgens J. 
Roloff wordt dit van roomskatholieke en anglicaanse zijde wel steeds 
beweerd, maar op ondeugdelijke gronden, ROLOFF TRE II,529. 

 
44. In de LXX luidt het citaat echter: "Kai doosoo tous archontas sou en 

eirènei kai tous episkopous sou en dikaiosunei". "Ja auch die Schrift 
weist - was mit Hilfe des absichtsvoll veränderten Zitats aus Jes. 60,17 in 
42,5 demonstriert werden soll – die Einsetzung von Bischöfen und 
Diakonen als dem Willen Gottes gemäss aus", ROLOFF TRE II, 528. 

 
45. W. Schenk zegt er in zijn exegetische bijdrage niets over, SCHENK 

1990,99. 
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DEEL II 
 

 
KRITISCHE ANALYSE EN BEOORDELING 
 
 
4. INHOUDELIJKE ANALYSE 
 
 
5. BALANS 
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4 INHOUDELIJKE ANALYSE 
 
Toetst alles en behoudt het goede  
(I Thess. 5:21). 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
Nu volgt een eigen beoordeling van de Limatekst over het ambt. Het 
is niet de bedoeling een kritische beschouwing te geven door 
puntsgewijs na te gaan waar LA afwijkt van de gereformeerde traditie 
en van onze eigen opvattingen. Veeleer willen we de omgekeerde 
weg bewandelen, door ons af te vragen wat de sterke punten van LA 
zijn en hoe die zo krachtig mogelijk gepresenteerd kunnen worden. 
Een oecumenische leesdiscipline vereist, dat we niet alleen het 
resultaat van een oecumenische arbeid kritisch beoordelen, maar dat 
we ook bereid zijn vragen, die aan onze eigen traditie gesteld 
worden, serieus te nemen. Deze grondhouding lijkt mij de aan- 
gewezen weg, wanneer men wil theologiseren vanuit een 
oecumenische instelling. Immers: "No one will be satisfied looking at 
this text solely from one's own confessional stance" (NISSIOTIS 
1983

2
,XII). 

 
 
Mijn werkwijze is als volgt. Eerst ga ik in op (ver)taalproblemen. Dan 
geef ik een samenvatting van LA. Vervolgens ga ik de consistentie 
van de teksten en het funderend kader na. Dan volgt de kritische 
analyse, waarbij niet alleen reformatorische kritiek wordt verwoord, 
maar ook steeds wordt teruggevraagd wat LA voor onze eigen 
traditie kan betekenen. Dan volgen de conclusies. 
 
 
2 TAAL EN VERTAALPROBLEMEN 
 
De Engelse grondtekst is in ruim dertig talen vertaald (HOPKO/ 

AUSTAD 1990,9), waaronder Malayalam, Pidgin, Sinhala en Urdu. 
Sommige vertalingen waren pas na vijf jaar gereed. "The polyglot 
brothers and sisters in Geneva should understand the situation of the 
many monoglot brothers and sisters throughout the world" 
(PAPADEROS 1984,202). Omdat men wilde voorkomen, dat in de 
evaluatie de reactie uit gebieden waar men het Engels niet beheerst, 
zou ontbreken, werd de inzendingstermijn voor de officiële reacties 
van de kerken verlengd tot 31 december 1985. Toch was ook toen 
nog niet alles binnen, omdat ook het vertalen van de reacties de 
nodige tijd vergde (KINDT-SIEGWALT 1989,4). Weliswaar waren de 
Nederlandse, Franse en Duitse vertalingen snel ter beschikking, 
maar ook hier waren moeilijkheden te overwinnen: "Traduire c' est 
trahir un peu".

1
Bij de vertaling van LA bestaat een terminologische 

problematiek, die reeds bij de formulering van de Accratekst was 
gesignaleerd en waarvoor men geprobeerd had een oplossing te 
vinden (HOUTEPEN 1982b,55). Er is een linguistisch en een theolo- 
gisch probleem. Het linguistisch probleem is, dat sommige begrippen 
elkaar in de verschillende talen niet dekken en geen equivalent 
hebben. Het theologisch probleem is, dat dezelfde begrippen in de 
verschillende geloofstradities een verschillende lading kunnen 
hebben, waardoor misverstanden ontstaan. Ook binnen éénzelfde 
geloofstraditie kan dat trouwens het geval zijn, iets waarvoor Yves 
Congar al had gewaarschuwd bij het gebruik van Denzinger 
(CONGAR 1971,125-150).  
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In LA 7 worden enige begrippen, waarover in een eerder stadium 
verwarring was ontstaan, zo helder mogelijk gedefinieerd. Voor het 
brede begrip, dat allerlei diensten in de kerk aan kan duiden, gebruikt 
LA de term ‘ministry'. Soms staat er echter ook ‘service' of ‘office'. 
‘Ordained ministry' staat in LA voor het kerkelijk ambt, dat door ordi- 
natie wordt verkregen. Maar soms spreekt de Engelse basistekst 
over ‘ministry', terwijl in werkelijkheid ‘ordained ministry' bedoeld is. 
Vaak is dat uit de tekst zelf wel op te maken, maar het blijft verwar- 
rend. Daarnaast is er nog een vertaalprobleem, dat samenhangt met 
de moeilijkheid, dat het onderscheid tussen ‘service' en ‘ministry' en 
het verschil tussen ‘ministry', ‘ordained ministry' en ‘office' met name 
in germaanse talen lastig is weer te geven. Dat geeft een verwarring, 
die de Nederlandse vertaalcommissie terecht heeft gesignaleerd. 
Omdat ‘ministry' in het Engels een wijdere betekenis heeft en zowel 
taak, functie, dienst, als ook meer specifiek ambt kan betekenen 
moest de context over de vertaling beslissen (Doop 1983

2
,34). 

‘Ordained ministry' besloot men te vertalen met ‘kerkelijk ambt'. Maar 
ook in de tweede herziene druk uit 1983 zijn de problemen nog 
duidelijk merkbaar.  
 
De Duitse vertaling kent dezelfde moeilijkheden (Landessynode... 
1985,52), maar heeft de problemen vaak beter opgelost.

1
 ‘Ministry' 

wordt in vertaling soms met ambt/Amt weergegeven, terwijl het 
duidelijk niet kan gaan om het kerkelijk ambt, dat door ordinatie was 
verkregen. Significant is de verwarring in §21c, waar staat dat ver- 
scheidene van deze ambten / Ämter (ministries) zowel aan vrouwen 
(sic!) als aan mannen werden toegekend, hetgeen de indruk wekt, 
dat LA positie zou hebben gekozen in de vraag van het niet-
ordineren van vrouwen. Ook het woord ‘ordination' geeft in Neder- 
land vertaalproblemen, omdat het katholieke en het protestantse 
taalveld nogal van elkaar verschillen. In het katholieke taalveld zou 
men ‘wijding' moeten vertalen, in het protestantse taalveld van GKN 
en NHK (niet van de ELK) ‘bevestiging'. Omdat één woord in de 
oecumenische discussie nodig is, is hier gekozen voor de inmiddels 
in oecumenische geschriften gebruikelijke vertaling ‘ordinatie'.

2
 

 
 
 
3 SAMENVATTING VAN DE LIMATEKST OVER HET AMBT 
 
LA bestaat uit zes hoofddelen en is onderverdeeld in 55 paragrafen. 
Daarmee is de Limatekst over het ambt dubbel zo lang als de doop- 
en de eucharistietekst (LORENZ 1985,38). Dat geeft wellicht ook iets 
aan van de zwaarte van de problematiek. Tegelijkertijd kan men zich 
precies daarom over de bondigheid van de tekst verheugen en ver- 
bazen. Omdat het niet mogelijk bleek de Limatekst over het ambt in 
zijn geheel als bijlage bij te voegen, volgt nu een samenvatting van 
de teksten.  
 
 
Het eerste deel I behandelt de roeping van het hele volk van God 

 
God, Christus en de Geest 

We leven in een gebroken wereld. God roept de hele mensheid 
om Gods volk te worden. Daarom is Israël verkozen. Jezus 
Christus gaf zichzelf ten offer voor allen. Zijn dood en zijn opstan- 
ding zijn het fundament van een nieuwe gemeenschap. De Hei- 
lige Geest maakt Christus' volgelingen tot één lichaam. 
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God, Christus en de Geest 
De Geest zendt hen als getuigen de wereld in. Lid van de kerk 
zijn betekent: leven in de gemeenschap met God, door Christus, 
in de Geest (§1). 

 
Christus 

Het leven van de kerk is gebaseerd op Christus' overwinning op 
de machten van kwaad en dood. Het is Gods plan, dat in Hem 
alle mensen deel krijgen aan de gemeenschap in Christus (§2). 

 
De Heilige Geest 

De Heilige Geest bewaart de kerk in de waarheid en leidt haar 
ondanks alle onmacht van haar leden (§3). 

 
De kerk 

De kerk is geroepen lichaam van Christus te zijn en het evangelie 
te verkondigen. Of ze haar roeping getrouw is blijkt uit wat de kerk 
zegt en doet in de context waarin ze leeft (§4). 

 
Gave van de Geest 

De Heilige Geest schenkt vele verschillende gaven aan heel de 
gemeente. Alle leden moeten hun gaven ontdekken en gebruiken 
voor de opbouw van de kerk en de dienst aan de wereld (§5). 

 
Roeping van het hele volk van God 

Om de problemen rond het kerkelijk ambt te overwinnen moeten 
de kerken uitgaan van de roeping van het hele volk van God (§6). 

 
Deel II behandelt: de kerk en het geordineerde ambt 
 
Een duidelijke terminologie is onmisbaar. 

Men definieert ‘charism' als gave van de Geest, waaraan elk lid 
deel heeft, ‘ministry' als de taak waartoe God roept, ‘ordained 
ministry' als het kerkelijk ambt dat door ordinatie wordt verkregen 
en ‘priester' als de niet algemeen gangbare benaming van 
bepaalde ambtsdragers (§7). 

 
Noodzaak van het ambt dat door ordinatie wordt verkregen 

De kerk heeft mensen nodig, die er officieel en blijvend voor 
verantwoordelijk zijn om op Christus te wijzen, en die het centrum 
van haar eenheid vormen. Hun ambt is constitutief voor leven en 
getuigenis van de kerk (§8). 

 
De ‘twaalf' 

Jezus zond zijn leerlingen om getuigen van het koninkrijk te zijn. 
De ‘twaalf' kregen binnen de vroegste geloofsgemeenschappen 
een bijzondere rol (§9). 

 
Het apostolisch ambt 

Jezus riep de ‘twaalf'. Zij representeren het hele volk van God. Ze 
hebben een speciale verantwoordelijkheid. Na de opstanding 
horen ze tot de leiders van de gemeenschap. Als ooggetuigen 
van Christus' opstanding is hun rol uniek. Het ambt van kerkelijke 
ambtsdragers is gebaseerd op dat van de apostelen (§10). 

 
Representatie 

Door de Heilige Geest roept en kiest Christus mensen tot het 
ambt. Ambtsdragers vertegenwoordigen Christus en verkondigen 
zijn boodschap van verzoening. Als leiders en leraren van de 
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gemeenschap, als pastores onder de grote Herder, leiden zij het 
volk van God, anticiperend op het koninkrijk (§11). 

 
Instelling van Christus 

De ambten, die door ordinatie zijn verkregen, zijn niet direct terug 
te voeren op de instelling van Christus (§11c). 

 
Communicatie 

Alle leden van de gemeenschap zijn met elkaar verbonden. De 
ambtsdragers bouwen de gemeenschap op en versterken het 
getuigenis van Jezus Christus. Dat kan alleen in onderlinge 
communicatie en wederzijdse bemoediging (§12). 

 
Ambtsverantwoordelijkheid 

Het is de verantwoordelijkheid van het kerkelijk ambt het lichaam 
van Christus bijeen te brengen en op te bouwen door Woord en 
sacrament, door eredienst, zending en diaconaat (§13). 

 
Eucharistie, hart van gemeenschap 

Vooral in de eucharistieviering is het kerkelijk ambt het zichtbare 
centrum van de gemeenschap tussen Christus en de leden van 
zijn lichaam. Christus onderricht en voedt de kerk. Hij nodigt tot 
de Maaltijd en leidt deze. Om dit uit te beelden is het ‘passend', 
dat in de meeste kerken een geordineerde ambtsdrager voorgaat 
(§14). Dit hangt samen met de episkopè (§14c). 

 
Het gezag, dat de ordinatie verleent, is nooit een eigen gezag 

Dit gezag mag dan ook niet worden verstaan als het ‘bezit' van de 
geordineerde. Het vindt zijn oorsprong in Christus, die het van zijn 
Vader heeft ontvangen en die het aan de ambtsdrager verleent 
door de Heilige Geest, door middel van de ordinatie, die plaats 
vindt binnen de gemeenschap. Daarmee ontvangt de geordineer- 
de een officiële erkenning en de speciale opdracht mee te werken 
aan de opbouw van het lichaam van Christus (§15). 

 
Liefdevolle wisselwerking 

Ambtsdragers mogen geen alleenheersers of onpersoonlijke 
functionarissen zijn. Hun ambt mag niet gekenmerkt worden door 
isolement en overheersing, maar door liefdevolle wisselwerking 
met de gemeenschap. Evenals Christus zetten de ambtsdragers 
hun leven voor de gemeenschap in. Gezag in de kerk kan alleen 
authentiek zijn, als het beantwoordt aan diens liefdevolle ont- 
ferming (§16). Respect voor de gemeenschap is onmisbaar, maar 
ambtsdragers mogen niet afhankelijk worden van de algemene 
opinie. Hun gezag ligt in de verantwoordelijkheid om Gods wil tot 
uitdrukking te brengen (§16c). 

 
Priesterschap 

Jezus gaf zijn leven ten offer voor allen. Hij is de unieke priester 
van het nieuwe verbond. De kerk als geheel wordt een ‘priester- 
schap' genoemd. Alle leden zijn geroepen zichzelf als een ‘levend 
offer' aan God te geven en te bidden voor kerk en wereld. Als alle 
leden zijn ambtsdragers verbonden met het priesterschap van 
Christus en met dat van de kerk. Men kan hen terecht ‘priester' 
noemen. Ze versterken het koninklijk en profetisch priesterschap 
van de gelovigen door Woord en sacrament (§17). Er is een 
kwalitatief onderscheid tussen het offerpriesterschap van het OT, 
het priesterschap van Christus en het unieke offer, dat Hij bracht 
en het priesterschap van de gelovigen, die dat wat Christus voor 
hen gedaan heeft als een gave van God ontvangen (§17c). 
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Vrouwen en mannen 
Waar Christus aanwezig is worden grenzen doorbroken. De kerk 
is geroepen aan de wereld het beeld van een nieuwe mensheid te 
laten zien. In Christus is geen mannelijk of vrouwelijk (Gal. 3:28). 
Zowel vrouwen als mannen moeten hun bijdragen aan de dienst 
van Christus in de kerk ontdekken. De kerk moet leren zien welke 
dienst door vrouwen verricht kan worden en welke door mannen. 
Over de noodzaak hiervan zijn de kerken het eens, maar zij 
trekken daaruit verschillende conclusies. Steeds meer kerken zijn 
overgegaan tot het ordineren van vrouwen Andere kerken menen, 
dat de traditie om alleen mannen te ordineren niet veranderd mag 
worden (§18). Niet op grond van gebrek aan respect voor vrou-
welijke inbreng in de kerk, maar vanwege theologische opvat- 
tingen. De discussie hierover moet worden voortgezet (§18c). 
 

Deel III behandelt de vormen van het geordineerde ambt 
 
Het Nieuwe Testament geeft geen blauwdruk voor een ambtsleer 

 Het NT laat veel mogelijkheden open. Onder leiding van de 
Geest ontwikkelde zich het drievoudig ambt van bisschop, 
presbyter en diaken. Dit werd hét patroon van het ambt in heel de 
kerk (§19). 

 
Andere vormen  

Op kritieke momenten van de kerkgeschiedenis werden de 
‘continuing functions of ministry' soms op een andere manier 
verdeeld. Dit gebeurde met een beroep op het NT, of in andere 
gevallen, omdat de tijd er om vroeg (§19). 

 
Plaatsgebonden bisschop 

Het drievoudig ambt heeft in de loop der tijd veranderingen 
ondergaan. De oudste teksten die melding maken van het 
drievoudig ambt, hebben betrekking op de eucharistie-vierende 
gemeenschap, waarvan de bisschop de leider was. Hij was een 
centrum van eenheid en ging voor in de eucharistie. Hij werd 
omringd door een college van presbyters en diakens (§20). 

 
Regionale bisschop 

De episkopè der apostelen gold de hele kerk. Timotheüs en Titus 
hadden het opzicht over één bepaald gebied. Later werd de 
apostolische taak uitgevoerd door bisschoppen, die een ‘centrum 
van eenheid' vormden voor een aantal eucharistische gemeen- 
schappen met presbyters aan het hoofd. Diakens hielpen de bis- 
schoppen en hadden verantwoordelijkheden in een groter gebied. 
De vroege kerk had een verscheidenheid aan ‘ministries'

3
, die aan 

mannen én vrouwen werden opgedragen, al of niet met hand- 
oplegging. Het doel ervan was: de oorspronkelijke inhoud van het 
evangelie over te dragen en te bewaken, het geloof, de tucht en 
de dienst (‘service') van de christelijke gemeenschappen te 
bevorderen en de onderlinge eenheid van de gemeenschap te 
beschermen (§21). 

 
Drievoudig ambt kan kerken verenigen 

Onder de leiding van de Geest zijn de ‘ministries' van de kerk 
soms aangepast aan de behoeften van de situatie. Andere 
vormen van ‘ordained ministry' zijn met de gaven van de Geest 
gezegend. Toch kan het drievoudig ambt van bisschop, presbyter 
en diaken in onze tijd dienen als uitdrukking van eenheid en als 
middel om deze te bereiken (§22). 
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Episkopè 
Tot de gaven van de Geest hoort een dienst van episkopè. Elke 
kerk heeft een vorm van episkopè nodig (§23). 

 
Vernieuwing drievoudig ambt 

Het drievoudige ambt is duidelijk aan vernieuwing toe. Er wordt 
soms afbreuk gedaan aan de collegialiteit van het leiderschap. 
Soms heeft de diaken slechts een assisterende rol (§24). 

 
Uitnodiging tot aanvaarding van het drievoudig ambt 

De verhouding presbyteraat/episcopaat is een punt van discussie 
(§24). Het drievoudig ambt moet beter tot zijn recht komen. Alle 
kerken worden uitgenodigd het te aanvaarden (§25). 

 
Drie dimensies van het ambt 

Het kerkelijk ambt moet op een persoonlijke, collegiale en 
communale manier worden uitgeoefend. Deze drie aspecten 
moeten bijeengehouden worden. Elke kerk moet kritisch blijven 
op haar eigen ambtsuitoefening (§26). 

 
Drie dimensies concreet 

Aan deze drie dimensies moet adequaat uitdrukking gegeven 
worden. Sterke nadruk moet liggen op de actieve deelname van 
alle leden aan het leven en de besluitvorming van de gemeente. 
In de plaatselijke eucharistische gemeenschap is een geordineer- 
de ambtsdrager nodig, die optreedt binnen een collegiaal orgaan, 
op het regionale vlak is behoefte aan een ambtsdrager, die de 
dienst van de eenheid verricht. De collegiale en communale di- 
mensies worden uitgedrukt in synodale bijeenkomsten (§27). 

 
Geen belemmering voor ambtserkenning 

Over de functies van het drievoudig ambt en zelfs over de bena- 
mingen van bisschop/presbyter/diaken kan verder gesproken 
worden. Dat dit gesprek nog niet is afgerond hoeft wederzijdse er- 
kenning van het geordineerde ambt niet in de weg te staan (§28). 

 
Taak van bisschoppen 

Zij gaan voor in Woord en sacrament, zijn representatief en staan 
voor herderlijk opzicht, continuïteit en eenheid. Ze vormen de 
schakels tussen de locale gemeenschappen en de universele 
kerk. In gemeenschap met de presbyters, de diakens en de hele 
geloofsgemeenschap zijn ze verantwoordelijk voor de legitieme 
overdracht van de ambtsvolmacht in de kerk (§29). 

 
Taak van presbyters 

Zij zijn pastorale bedienaars van Woord en sacrament in een 
plaatselijke eucharistische gemeenschap. Ze dragen zorg voor de 
tucht en hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
leden van de gemeente (§30).  

 
Taak van diakens 

Zij bepalen de kerk bij haar roeping in de wereld en hebben een 
taak in de eredienst. Ze helpen bij het onderricht en kunnen 
administratieve en bestuurlijke verantwoordelijkheden dragen 
(§31). Over de taak van diakens bestaat veel verwarring. Waarom 
is het diakenschap een ambt en zijn de functies van catecheten 
en musici dat niet? Heeft de diaken een ordinatie ontvangen in de 
volle betekenis van het woord? De verschillende gestalten van dit 
ambt vormen geen belemmering voor ambtserkenning (§31c). 
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Charismata 
In de kracht van de Geest ontvangt de gemeenschap een 
verscheidenheid aan charismata, die soms blijvend nodig zijn. 
Soms zijn ze ook van tijdelijke aard. Sommige charismata krijgen 
een officiële erkenning van de gemeenschap. Religieuze vrouwen 
en mannen vervullen een dienst die van groot belang is voor het 
leven van de kerk. Het geordineerde ambt, dat zelf ook charisma 
is, zal de variteit van de andere charismata moeten dienen en niet 
mogen hinderen (§32). 

 
Special ministries 

In de geschiedenis van de kerk zijn er tijden geweest, waarin de 
waarheid van het evangelie alleen door profetische en charis- 
matische leiders bewaard kon worden. Geordineerde ambts- 
dragers en de hele geloofsgemeenschap moeten attent zijn op 
zulke verrassend buitengewone bedieningen, die nieuwe impul- 
sen kunnen geven (§33). 

 
 
 
Deel IV behandelt de opvolging in de apostolische traditie 
 
Apostolische traditie 

In het Credo (de geloofsbelijdenis van Nicea) belijdt de kerk van 
zichzelf, dat ze apostolisch is. De kerk leeft in continuïteit met de 
apostelen en hun verkondiging. Dezelfde Heer, die de apostelen 
uitzond, blijft aanwezig in de kerk. De Geest houdt de kerk in de 
apostolische traditie. Apostolische traditie in de kerk betekent in 
brede zin, dat er continuïteit is in de blijvende kenmerken van de 
kerk, te weten: het getuigenis van het apostolisch geloof, de 
verkondiging en actuele interpretatie van het evangelie, de viering 
van doop en eucharistie, de rechtmatige overdracht van ambts- 
verantwoordelijkheden, de gemeenschap in gebed, liefde, vreug- 
de en lijden, de dienst aan zieken en behoeftigen, de eenheid van 
locale kerken en de uitwisseling van de gaven die ieder ontving 
(§34). Binnen deze stroom van de apostolische traditie bestaat 
een apostolische successie (§34c). 

 
Apostolische successie 

Het geordineerde ambt heeft de taak het apostolisch geloof te 
bewaren en te actualiseren. De rechtmatige overdracht van het 
geordineerde ambt drukt de continuïteit uit van de kerk door de 
eeuwen heen. Apostolische successie is het apostolische geloof 
hoeden en zorg dragen voor de continuïteit. Kerken die er weinig 
waarde aan hechten, moeten zich afvragen of ze hun opvattingen 
over de continuïteit van de apostolische traditie niet zouden 
kunnen wijzigen. Kerken die er veel waarde aan hechten, moeten 
zich afvragen of hun ambt wel voldoende in dienst staat van de 
verkondiging van het apostolisch geloof en of ze hun ambts- 
structuren niet zouden moeten hervormen (§35). 

 
Episcopale successie 

Dit was een van de vormen, waarin de apostolische traditie tot 
uitdrukking kwam, naast de overdracht van het evangelie en het 
leven van de gemeente. Men zag in deze successie een waken 
voor de continuïteit van het apostolisch geloof en de onderlinge 
gemeenschap (§36).  
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Niet-episcopale kerken hebben de episkopè in wezen bewaard. 
Episcopale kerken erkennen, dat kerken die het historisch episco- 
paat niet behouden hebben, wel in de apostolische traditie zijn ge- 
bleven en ook het wezen en de functie van het episcopaat 
hebben bewaard (§37). 

 
Belang episcopale ambt 

Kunnen niet-episcopale kerken de apostolische successie aan- 
vaarden als ‘teken' (no guarantee) voor de continuïteit en de 
eenheid van de kerk? Sommige kerken, die bij herenigingsge- 
sprekken zijn betrokken, geven te kennen daartoe wellicht bereid 
te zijn, mits hun eigen ambt niet voor ongeldig wordt gehouden. 
Ook episcopale kerken moeten hun eigen verloren eenheid 
herwinnen (§38). 
 

Deel V handelt over de ordinatie 
 
Beschrijving van de ordinatie 

De ordinatie geschiedt in Christus' naam, onder aanroeping van 
de Geest, met handoplegging. Zo zet de kerk de zending van de 
apostelen voort, in trouw aan hun onderricht. Het is de verrezen 
Heer, die ordineert. Handoplegging is het teken van de gave van 
de Geest. De kerk moet zich richten naar Christus (§39). 

 
De bisschop ordineert 

Als kerken elkaar erkennen, handhaven zij de traditie, dat het de 
bisschop is, die ordineert (§39c). 

 
Betekenis van de ordinatie 

De ordinatie is een handeling van God en van de gemeenschap, 
waarbij de geordineerden door de Geest voor hun taak gesterkt 
worden en gesteund door de erkenning en de gebeden van de 
gemeente (§40). 

 
Handeling van de ordinatie 

Deze vindt plaats binnen de eucharistieviering. Ordinatie is geen 
zaak van de geordineerde alleen of van een bepaalde groep, 
maar van heel de gemeenschap. De ordinatie wordt verricht 
onder aanroeping van de Heilige Geest en handoplegging. Het is 
een sacramenteel teken. Erkenning van gaven en inzet (§41). 

 
Inhoud ordinatie 

Ordinatie is een bede tot God, dat aan de ambtsdrager de kracht 
van de Geest geschonken wordt in verbondenheid met zowel de 
plaatselijke gemeenschap als de universele kerk. Het ‘tegenover' 
van Gods initiatief wordt hier erkend. Ordinatie is daarvan een 
teken. De Geest is niet geboeid. Epiclese betekent volkomen 
afhankelijkheid van God voor de verhoring van dit gebed (§42). 

 
Gods handelen in de ordinatie 

God schenkt het ambt en is vrij. Verhoring van de epiclese is niet 
vanzelfsprekend. De kerk ordineert in het vertrouwen dat God, 
gedachtig aan zijn belofte in Christus, op sacramentele wijze in 
contingente historische vormen van menselijke verbondenheid 
doordringt en deze voor zijn doel gebruikt (§43). 

 
Ordinatie als erkenning 

De kerk erkent de gaven van de Geest in nieuwe ambtsdragers. 
Ook de plaatselijke gemeente erkent dat en verplicht zich er voor 
open te staan. De geordineerden bieden hun gaven aan, en ver- 
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plichten zich om de lasten en kansen van hun nieuwe taken op 
zich te nemen in collegialiteit met alle ambtsdragers (§44). 

 
Roeping 

Iemands vocatio interna moet in echtheid bevestigd worden. God 
kan gehuwden en ongehuwden voor ‘ordained ministry' gebruiken 
(§45). 

 
Overige condities 

Men kan het geordineerde ambt al of niet professioneel bekleden 
(§46). Een passende voorbereiding is nodig (bijbelstudie, theo- 
logie, gebed en inzicht in de actuele cultuur). Dit hoeft niet altijd 
een langdurige academische studie te zijn. Toetsing van de roe- 
ping is noodzakelijk (§47). Men wordt in principe zonder voor- 
behoud en voor onbepaalde tijd geordineerd. Verlof uit dienst is 
niet in strijd met de ordinatie. Voor herneming van het ambt is toe- 
stemming van de kerk nodig. Dit houdt geen nieuwe ordinatie in, 
want de ordinatie is onherhaalbaar (§48). Wat in één kerk als 
voorwaarde geldt, mag niet worden gebruikt om de ‘ministry' in 
andere kerken niet te erkennen (§49). Kerken, die kandidaten 
voor het geordineerde ambt weigeren op grond van ras, handicap 
of vanwege het behoren tot een sociale groep, moeten hun prak- 
tijk heroverwegen. Nieuwe vormen zijn nodig met het oog op de 
moderne wereld (§50). 

 
Deel VI handelt over het erkennen van elkaars ambten 
 
De weg naar onderlinge ambtserkenning 

Deze moet doelbewust gegaan worden. Alle kerken moeten hun 
eigen ambtsvormen toetsen en vernieuwen (§51). Het grootste 
struikelblok is de apostolische successie (§52). Kerken die de 
bisschoppelijke successie hebben bewaard, wordt gevraagd het 
apostolisch gehalte te erkennen van het geordineerde ambt in de 
andere kerken alsmede hun ambt van episkopè. Kerken die de 
bisschoppelijke successie niet hebben bewaard, moeten mis- 
schien het teken van de episcopale successie opnieuw ontdekken 
(§53). De ordinatie van vrouwen kan een ‘obstacle' zijn, maar 
geen ‘substantive hindrance' om elkaars ambten te erkennen 
(§54). Als de onderlinge ambtserkenning officieel is gerealiseerd 
wordt het gevierd. Dat kan op verschillende manieren. Dé manier 
is het gezamenlijk vieren van de eucharistie (§55). 
 

 
4 CONSISTENTIE EN DRAAGKRACHT VAN DE TEKSTEN 
 
Oecumenische teksten als LA komen altijd tot stand in een 
spanningsveld. Het doel ervan is, dat de gesprekspartners tot een 
zekere overeenstemming komen. Daarvoor is openheid en flexibiliteit 
vereist. De deelnemers kregen ‘van huis uit' de opdracht mee hun 
eigen identiteit te bewaren. Te grote oecumenische openheid kan die 
identiteit in gevaar brengen. Omgekeerd kan een te sterke nadruk op 
de eigen identiteit het proces bemoeilijken. De participanten komen 
uit allerlei contexten en hebben van elkaar verschillende taalvelden 
en verstaanshorizonten. In dit spanningsveld is ook LA tot stand 
gekomen. De keuze van LA om onderscheid te maken tussen de 
hoofdtekst en het commentaar verschaft de mogelijkheid, dat er ook 
spanning kan ontstaan tussen hoofdtekst en commentaar in dezelfde 
paragraaf.

4
 We willen nagaan of de Lima-Ambtstekst interne span- 

ningen (inconsistenties) vertoont. En we stellen de vraag of er be- 
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langrijke noties buiten beschouwing zijn gebleven die in een later 
stadium toch aan de orde moeten komen. 
 
De preambule. Door velen is een bepaalde spanning geconstateerd 
tussen het in §6 geformuleerde uitgangspunt, dat de kerken moeten 
werken "from the perspective of the calling of the whole people of 
God" en het vervolg. De eerste zes paragrafen functioneren als een 
soort inleiding, een ‘long preamble' (LANNE 1983

2
,120). Deze lijkt 

bedoeld om LA van meet af aan op de toonhoogte te brengen van 
het algemene priesterschap der gelovigen.

5
 Dit heeft bij sommigen 

de verwachting gewekt, dat de volle nadruk niet op het geïnstitutio- 
naliseerde kerkelijk ambt zou komen te liggen. Dat is echter wel het 
geval. Omdat het hier gaat om een convergentietekst die ten doel 
heeft de divergerende standpunten nader tot elkaar te brengen, is 
het begrijpelijk dat aan geschilpunten meer aandacht wordt besteed 
dan aan punten waarover reeds consensus bestaat. ‘Ordained 
ministry' behoort daartoe. 
 
Ambt door Christus ingesteld? We troffen reeds de spanning aan, dat 
nieuwere theologische en exegetische inzichten wel in LA zijn 
benoemd, maar onvoldoende in hun consequenties zijn verdiscon- 
teerd. LA 11c zegt, dat de kerken "need to avoid attributing their 
particular forms of the ordained ministry directly to the will and 
institution of Jesus Christ". Maar §11 luidt: "As Christ chose and sent 
the apostles, Christ continues through the Holy Spirit to choose and 
call persons into the ordained ministry". En in §39 lijkt de instelling 
van het ambt toch rechtstreeks aan Christus' openbaring gekoppeld 
te worden. 
 
Priesterschap. Ook hier is er spanning tussen hoofdtekst en 
commentaar. LA 17c erkent, dat het NT de term ‘priester- 
schap/priester' nooit voor ‘ordained ministry' gebruikt. Met een 
beroep op Rom. 15:16 wordt voorgesteld de term toch te handhaven: 
"they may appropriately be called priests..." (§17). 
 
Rol van de traditie. Nieuwtestamentische inzichten zijn vooral in het 
commentaar verwerkt, terwijl opvattingen die op oudkerkelijke 
tradities berusten vooral in de hoofdtekst zijn opgenomen (MUDGE 
1983,133). We constateren een zekere spanning in  LA 19-21.  
LA 21c legt met een beroep op tal van nieuwtestamentische teksten 
de nadruk op de gevarieerdheid in de ambtsuitoefening: "At local 
level, organizational patterns appear to have varied according to 
circumstances". De hoofdtekst erkent die verscheidenheid, maar legt 
uiteindelijk — met een beroep op de traditie — toch de volle nadruk 
op de bisschop. Dit zien we in LA telkens weer gebeuren en zo vormt 
de voortgaande ontwikkeling een factor van belang.

6
 

 
Consensus quinquesaecularis. Hiermee komen we op het spoor van 
een bepaald oecumenisch principe, dat aan de beslissingen, die de 
kerk in de eerste vijf eeuwen heeft genomen, een hogere waarde 
toekent (VAN EIJK/VAN HOUT 1988,72) dan aan latere beslissingen. 
Volgens dit principe

7
 komt aan de periode van de kerkgeschiedenis, 

waarin de centrale dogma's, geloofsbelijdenissen en liturgieën 
werden geformuleerd een hogere waarde toe. Dat aan deze ‘building 
period' een gezag moet worden toegekend, dat gelijkwaardig is aan 
dat van de Schrift, lijkt één van de uitgangspunten van LA te zijn.

8 
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Krachtens dit principe deden K. Rahner en H. Fries hun gedurfde 
voorstel om de kerken hun eenheid te doen hervinden, door uit te 
gaan van de "Grundwahrheiten des Christentums, wie sie in der 
Heiligen Schrift, im Apostolischen Glaubensbekenntnis und in dem 
von Nicäa und Konstantinopel ausgesagt werden" (FRIES/RAHNER 
1983

5
,23). Het is aantrekkelijk dit in het oecumenisch gesprek als 

vertrekpunt te nemen. Men gaat dan achter de grote schisma's terug 
om opnieuw te ontdekken welke schatten in ons gezamenlijk 
verleden bewaard zijn en hoe ze opnieuw vruchtbaar gemaakt kun- 
nen worden voor het heden. Het grote bezwaar is, dat het verleden 
over het heden gaat heersen. Eigentijdse ontwikkelingen maken 
weinig kans en men loopt gevaar de Geest voor de voeten te lopen.

9 

 
Niet-ordineren van vrouwen. Er bestaat een zekere spanning tussen 
§18 en §54. §18 formuleert: "a deeper understanding of the compre- 
hensiveness of ministry which reflects the interdependence of men 
and women needs to be more widely manifested...". §54 ziet het 
ordineren van vrouwen niet als een ‘substantive hindrance' voor 
onderlinge ambtserkenning. Om die reden was een wat minder 
omzichtige formulering wel op zijn plaats geweest. 
 
Erkenning of verlening van ambtsgaven bij de ordinatie. Men kan een 
lichte spanning constateren tussen de paragrafen LA 39, 41 en 44. 
Hierop wordt nader ingegaan in de excurs ‘Erkenning of verlening' op 
pagina 118.  
 
Verzwegen thema's. Tenslotte vragen we ons af of er belangrijke 
thema’s buiten beschouwing zijn gebleven, omdat kerken hun eigen 
traditie niet sterk genoeg hebben ingebracht, of omdat hun bijdragen 
niet serieus genoeg genomen zijn. Het kan ook zijn, dat sommige 
thema's de draagkracht van de tekst te boven gaan, omdat ze te 
gevoelig liggen. Juist zulke thema's komen dan niet of onvoldoende 
aan bod. Ik noem de kwestie van het jus divinum, de sacramentaliteit 
van het ambt, het ambt dat niet door ordinatie is verkregen, de plaats 
van de protestantse ouderling én de protestantse diaken, die een 
geheel ander figuur is dan de BEM-diaken. De potestas clavium 
(Matt. 16:19) ontbreekt

10
, evenals het onderscheid tussen clerus en 

leken. Elke verwijzing naar hiërarchie wordt vermeden, maar 
daarmee is de zaak niet af. Ook de mariologie en het magisterium 
komen in het geheel niet ter sprake.

11
 Het belangrijkste verzwegen 

punt is dat van het primaat van de paus. Oecumenischer gefor- 
muleerd: het ‘ambt van universele eenheid' of het ‘Petrinisch ambt'.

12
 

 
 
 
5  HET FUNDEREND KADER 
 
Wat zijn de dragende gedachten en de theologische uitgangspunten 
van de LA? Hoe functioneren de trinitarische, christologische, 
pneumatologische, missiologische en eschatologische aspecten 
binnen het geheel van LA? Wat betekent het dat de kerk van 
Christus, die geroepen is tot dienst aan de wereld, tegelijk ook kerk is 
‘in de kracht van de Geest' (MOLTMANN 1975,316)? En hoe werken 
deze uitgangspunten door in de vragen rond de ambten, de diensten 
en de charismata? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden 
We zullen ons tot enkele grote moeten lijnen beperken. 
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De consensus quinquesaecularis moet als eerste genoemd worden. 
Deze heeft gefunctioneerd als leidend principe bij het opstellen van 
LA. 
 
De keuze voor de drieslag: doop-eucharistie-ambt. Betekent dit, dat 
ambt in BEM zonder meer op één lijn staat met doop en eucharistie? 
Die indruk wordt gewekt, omdat de drie thema's samen worden 
behandeld, zonder dat de vraag expliciet aan de orde komt of ze wel 
van hetzelfde theologische gewicht zijn (GELDBACH 1987,27).

13
 Het 

Lambeth-Quadrilateral (zie hoofdstuk 2,3) had het historisch 
episcopaat wel als afzonderlijk punt opgenomen, maar niet onder het 
punt van de ‘two sacraments' geplaatst.  
 
De verworteling van het ambt in de geloofsgemeenschap. LA zet in 
bij de roeping van het hele Godsvolk. Door de Geest, die gaven 
schenkt aan de gemeenschap (LA 5), kan Christus' kerk opgebouwd 
worden met het doel de wereld te dienen. Als de kerken hun 
controversen over het kerkelijk ambt willen overwinnen, moeten ze 
uitgaan van de roeping van het hele volk van God (§6). Wie meent 
dat deze verworteling van het ambt in de gemeente niet direct blijkt 
uit de specifieke taakomschrijvingen van het drievoudig ambt (LA 29, 
LA 30, LA 31), heeft gelijk. Maar in de voorafgaande paragrafen 
worden wel richtlijnen voor de ambtsuitoefening gegeven, die sterk 
wijzen op het samenspel tussen het ambt en de geloofsgemeen- 
schap.

14
 Ook LA 33 en LA 34 benadrukken die betrokkenheid. 

 
Het concept van representatie. Dit is een van de sleutelwoorden van 
BEM. Expliciet en impliciet is er telkens sprake van de 
representatieve functie van het kerkelijk ambt. "The ordained ministry 
fulfils these functions in a representative way" (§13c). Het voorgaan 
in het avondmaal is "represented by an ordained minister" (§14). 
Bisschoppen oefenen tucht uit als ‘representative pastoral ministers 
of oversight' (§29). "The otherness of God's initiative of which the 
ordained ministry is a sign" (§42). 
 
De trinitarische opbouw van LA 1-6. God is de handelende persoon 
in de Zoon en de Geest.

15
 In deze voluit trinitarische inzet klinken ook 

de reeds door FD aangereikte missionaire gezichtspunten mee. Een 
trinitarisch verstaan van de ecclesiologie kan een belangrijke aanzet 
geven tot een dynamisch verstaan van kerk en ambt. En wel in die 
zin dat een open, communicatieve, op de wereld gerichte triniteit 
weerspiegeld kan worden in een open, op de wereld gerichte kerk en 
dito ambt. De kerk heeft dan niet aan zichzelf genoeg, de ambten 
hebben niet aan zichzelf genoeg, openheid en communicatie is een 
vereiste. Deze openheid en deze communicatie betreffen niet alleen 
de betrokkenheid op de wereld (de héle oecumene), maar kleuren 
ook de relatie van de ambten en diensten tot de hele geloofs- 
gemeenschap, én de relatie van de ambten en diensten tot elkaar en 
onderling. 
 
Dienstambt. Jezus is gekomen ‘als één die dient'. Ambt is ‘opdracht 
tot dienst' (LA 15). Daarom mogen ambtsdragers geen alleen- 
heersers of onpersoonlijke functionarissen zijn (LA 16). De 
ambtsdragers maken het gezag van Christus zichtbaar en oefenen 
het uit op de wijze, waarop Christus zelf Gods gezag openbaarde 
aan de wereld, doordat ze hun leven inzetten voor heel de 
gemeenschap (LA 16). 
 
 



88 
 

Christologische fundering. Het leven van Jezus was één en al dienst. 
Zijn dood en opstanding vormen het fundament van een nieuwe 
gemeenschap, die steeds opnieuw wordt opgebouwd door het goede 
nieuws van het evangelie en de gaven van de sacramenten (§1). 
Naast deze christologische fundering (en daar volstrekt niet mee in 
concurrentie) zien we gelijktijdig ook een pneumatologische bena- 
dering. 
 
Pneumatologische benadering van ambten en diensten. De Geest 
roept mensen tot geloof, heiligt hen door vele gaven, geeft hen 
kracht om van het evangelie te getuigen en stelt hen in staat om in 
hoop en liefde te dienen (§3). De Geest schenkt vele gaven, die 
elkaar aanvullen (§5) tot opbouw van de gemeenschap (§7). De 
verantwoordelijkheid voor het leven van de gemeente ligt principieel 
niet bij enkelingen, maar bij allen. "All members are called to 
discover, with the help of the community, the gifts they have received 
and to use them". 
 
Het missionaire gehalte. We willen LA bezien binnen de algehele 
doelstelling van FO, die blijkens de ‘By-laws' van FO een 
missiologische spits heeft: "in order that the world might believe" 
(BEM Preface,VIII). LA 1-6 bevat duidelijk missionaire aanknopings- 
punten en is gericht op de komst van het koninkrijk.

16 

 
Eschatologie. Toekomstgericht kan men LA 1-6 zeker noemen. Maar 
van een echte doorwerking van dat toekomstgerichte is in LA, zoals 
we zullen zien, nauwelijks sprake. In het vervolg van LA komt die 
verantwoordelijkheid vooral te liggen bij de geordineerde ambts- 
dragers. We voegen er eerlijkheidshalve aan toe, dat in de praktijk 
van het kerkelijk leven — óók van het protestantse kerkelijke leven 
— dat laatste heel dikwijls het geval is. Daarom ligt hier een vraag 
aan àlle kerken: hoe kan de pneumatologische benadering van 
ambten en diensten beter doorwerken in het leven van de hele 
geloofsgemeenschap? 
 
 
6  LA 1-6: DE ROEPING VAN HET GEHELE VOLK VAN GOD 
 
 
Met LA 1-6 ligt de nadruk op het volk Gods (het algemeen 
priesterschap der gelovigen), dat niet beperkt is tot enkelen, maar 
geschonken is aan allen. We krijgen de indruk dat de opstellers van 
LA 1-6 dit niet als een struikelblok, maar als een uitgangspunt voor 
hoopvolle oecumenische ontwikkelingen beschouwen.

17
 Juist van de 

deelname van het hele volk van God aan het BEM-proces werd veel 
verwacht, vooral als de kerken dit zelf in hun leerprogramma's 
zouden opnemen.

18
 Dat maakt ons benieuwd naar de reacties van 

de kerken. Is hier inderdaad convergentie of zelfs consensus 
bereikt? En kunnen kerken die het ‘algemeen priesterschap' hoog in 
het vaandel voeren zich hierin herkennen? De insteek is overigens 
niet nieuw. Ook de Dogmatische Constitutie Lumen Gentium (1964) 
en het oecumenisch rapport Das geistliche Amt in der Kirche (GA 
1981) zetten trinitarisch in bij de roeping van het hele volk van God. 
Bekend is, dat LA 1-6 een latere toevoeging is geweest aan de 
Limatekst over het ambt. Bekend is eveneens, dat het hoofdstuk over 
het ‘Volk Gods' in Lumen Gentium in het eerste ontwerp nog niet 
voorkwam (BLEI 1972,169). LA kiest voor een trinitarisch verstaan 
van de ecclesiologie. In het spanningsveld van geloof en leven, van 
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ervaring en openbaring, kan de kerk niet los worden gezien van 
Gods omgang met deze wereld. Trinitarisch denken over Gods 
geschiedenis met de wereld is niet speculatief, maar net zo concreet 
als de zending van de Zoon, die op aarde komt om zichzelf ten offer 
te geven. In deze messiaanse zending van de Zoon is de Vader 
betrokken. Het gezonden-zijn van de Zoon betekent, dat God de 
zendende Vader is. De Zoon is tegelijk de drager en de zender van 
de Geest (BERKHOF1965

2
,18). Een niet gesloten, maar een open 

triniteit van de zendende en zoekende liefde Gods betekent, dat de 
drieënige God openstaat voor de men- sen, voor de wereld en voor 
de geschiedenis, en dat Hij zijn wereld voortstuwt naar het eschaton 
(MOLTMANN 1975,72) Zo wordt de triniteit vruchtbaar gemaakt voor 
de ecclesiologie. De trinitarische oorsprong van de kerk ligt in de 
levenwekkende gemeenschap met Vader, Zoon en Geest, die haar 
opbouwt, bewaart en naar de toekomst leidt.  
 
LA 1 gaat uit van de roeping van de hele mensheid om Gods volk te 
worden,

19
 een brede inzet. Dankzij een interventie van W. Pannen- 

berg werd in 1980 de roeping van Israël in de tekst ingevoegd, 
voorafgaande aan de zending van de Zoon. Dit om aan te geven dat 
de weg van Jezus niet los te maken is van de weg van Israël.

20 

 
LA 1-6 ziet het als de roeping van het volk Gods om in de wereld te 
getuigen, God te prijzen, de naaste te dienen in hoop en liefde, het 
evangelie te verkondigen, het geloof te belijden en rekenschap af te 
leggen van de hoop (I Petr. 3:15).

21
 De kerk moet ook opkomen voor 

verdrukten en strijden voor de vrijheid en de waardigheid, die met de 
komst van het Rijk van God beloofd zijn. LA 1 zet in bij de gedachte, 
dat we leven in een gebroken wereld. In die gebrokenheid

22
 gaat 

God aan het werk. LA 1-6 staat sterk in het teken van het goddelijk 
initiatief. Het is de drieënige God die handelt. God identificeert zich, 
in Christus Jezus, met het menselijk geslacht, schenkt vergeving, 
nodigt tot berouw, bevrijdt van ondergang, begenadigt zondaars en 
stelt mensen in staat tot lofprijzing en dienst aan de naasten. Het is 
God zelf, die in de kracht van de Geest de gemeente samenbrengt 
tot één lichaam. God bewaart en leidt de kerk, die in de wereld is 
gezonden om het heil te proclameren in getuigenis en dienst. Het slot 
van §1 krijgt zo een theologische lading, die een diepere dimensie 
geeft aan het trinitarische ambtsverstaan: "Belonging to the Church 
means living in communion with God through Jesus Christ in the 
Holy Spirit". De gedachte is ontleend aan I Joh. 1:3. Daar wordt 
echter de Geest niet afzonderlijk genoemd. 
 
LA 2 fundeert het leven van de kerk christologisch. Het stoelt op 
Christus' overwinning op de machten van kwaad en dood, eens en 
vooral. Als in een loflied wordt Christus' werk bezongen in het 
zevenvoudig noemen van zijn hoge naam:  
 
- Christus behaalt de overwinning op de machten van kwaad en dood. 
 
- Christus schenkt vergeving, nodigt tot berouw en bevrijdt van ondergang. 
 
-  Christus brengt mensen tot lofprijzing en dienst aan de naaste. 
 
-  Christus is de bron van nieuw leven in vrijheid, vergeving en liefde. 
 
-  Christus richt harten en zielen op de vervulling van het rijk Gods. 
 
-  Christus' overwinning maakt alle dingen nieuw. 
 
-  In Christus krijgen alle mensen deel aan deze gemeenschap. 
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LA 3 benadrukt het pneumatologisch aspect: De kerk leeft door de 
bevrijdende kracht van de Heilige Geest. Sterk wordt in deze 
paragraaf de werkzaamheid van de Geest, die op Jezus rustte, en 
die aan de gelovigen gegeven wordt, beklemtoond. Het is de Geest, 
die het geloof wekt en mensen kracht geeft tot getuigenis en dienst. 
Het is de Geest, die de kerk bewaart en leidt "despite the frailty of its 
members".

23
 De kerk leeft door de Geest, maar beschikt niet over de 

Geest, niet in de woordverkondiging, niet in de bediening van de 
sacramenten. De Geest kan niet opgesloten worden in de ambten. 
Integendeel: de kerk staat door Gods genade met haar geloof en 
haar hoop, met Woord en sacrament, met ambten en tradities ter 
beschikking aan de Heilige Geest van God (MOLTMANN 1975,81). 
 
LA 4 laat zien wat de roeping van Jezus' leven was: het Koninkrijk 
van God proclameren en voorleven. LA 4 brengt christologisch de 
roeping van de kerk onder woorden: "to proclaim and prefigure the 
Kingdom of God".

24
 De Nederlandse vertaling formuleert ‘imperatief' 

met een aantal malen het woord ‘moeten'. De Engelse tekst is 
uitnodigender, wat beter past bij het uitnodigend karakter van Gods 
beloften en geboden. Want behoort het niet tot de grondstructuur van 
de christelijke openbaring, dat de indicatief voorafgaat aan de impe- 
ratief (HAARSMA 1981,23), dat God zijn liefde en zijn gaven schenkt 
zonder van te voren te weten of die op de goede wijze beantwoord 
zullen worden?

25
 

 
LA 5 brengt de roeping van de kerk pneumatologisch onder woorden: 
dienst in de kerk en aan de wereld. Drie maal klinkt hier ‘service' of 
‘serving'. Deze ligt op het gebied van genezing, gebed, onderricht, 
studie, leidinggeven, inspiratie en visie, maar kan ook eenvoudig zijn, 
dat men meedoet in het leven van de gemeente (gift of following). De 
gemeenschap zal de leden helpen hun eigen gaven te ontdekken en 
te waarderen. M. Roensch noemt het een ‘Mangel des Lima-
Papieres', dat bij de genoemde Geestesgaven ‘geloof' ontbreekt. In I 
Cor. 12:9 wordt het geloof inderdaad onder de Geestesgaven 
genoemd, samen met de gave van genezing en het spreken in 
tongen. Deze laatste twee noemt hij niet, wel mist hij het ‘geloof' en 
verwijst daarvoor naar Ef. 4:5 (ROENSCH 1984,139). Voor hem is dat 
mede aanleiding tot de boude uitspraak, dat kerken van de lutherse 
reformatie bij LA weinig te zoeken hebben. Ik wijs hier echter op LA 
3, waar staat: "The Spirit calls people to faith". LA 6 concludeert, dat 
de kerken het eens zijn over de roeping van het volk van God

26
, vat 

consensus en dissensus samen en vervult zo een brugfunctie naar 
het volgende thema, dat precies het struikelblok is: ‘the ordained 
ministry'. Samen zoeken de kerken naar een antwoord. De roeping 
van het hele Godsvolk is het uitgangspunt voor de oplossing. Het 
doel is: herstel van de eenheid. LA vormt één van de middelen om 
dat doel te bereiken. Een goede aanzet daartoe vormt LA 1-6, die 
recht wil doen aan twee van huis uit zeer verschillende concepten: 
het priesterschap aller gelovigen en het Volk Gods-Concept (H.-M. 

BARTH 1988,339). 
 
 
Excurs: Het volk Gods 
 
De belangrijke plaats die de ‘Volk Gods'-gedachte tijdens Vaticanum 
II heeft ingenomen is een ‘copernicaanse omwenteling' genoemd in  
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de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze ‘revoluti- 
onaire' omslag zou onder meer blijken uit het feit dat in Lumen 
Gentium als tweede hoofdstuk: ‘De Populo Dei' (DENZINGER 4122-
4141) vooraan werd geplaatst, nog vóór het derde hoofdstuk over de 
hiërarchie en het bisschopsambt. Daarna volgt het hoofdstuk over de 
leken (DENZINGER 4156-4164). Het onderscheid tussen het ‘volk 
Gods' en de groep die met ‘leken' wordt aangeduid is een tweedeling 
die protestanten zo niet kennen

27
 en die vreemd is aan het NT, zoals 

ook van rooms-katholieke zijde wordt erkend.
28

  
 
Voor ons is de vraag van groot oecumenisch belang of en hoe deze 
‘Populus Dei'-theologie verder heeft doorgewerkt en welke 
consequenties er aan verbonden zijn voor de kerkstructuur en voor 
de visie op de ambten. In principe zou dit concept heel de traditionele 
rooms-katholieke ambtsopvatting hebben kunnen transformeren. Een 
werkelijk serieus nemen van de ‘Volk Gods-conceptie' als centraal 
thema zou immers moeilijk te verenigen zijn met het vasthouden aan 
de klassieke leer van de ‘societas hiërarchica'. Maar van een aan- 
tasting van deze hiërarchie was weinig te merken.  
 
De proclamatie van de collegialiteit der bisschoppen met de paus en 
onderling, LG 22-23, (RIKHOF 1990,12-22) leek het begin van een 
doorbraak te zijn, maar dit werd op het laatste moment afgezwakt 
door de ‘Nota explicativa praevia', die toch weer een eigen bevoegd- 
heid voor de paus opeiste.

29 
Destijds heeft H. Berkhof opgemerkt, dat 

de kans bestond, dat Lumen Gentium te minimalistisch uitgelegd zou 
worden. Dan zou er in feite niets veranderd zijn. Een maximalistische 
interpretatie zou echter betekenen, dat de rooms-katholieke kerkop- 
vatting los zou kunnen komen uit de ‘contra-reformatorische ver- 
starring'. Dan zou er ruimte ontstaan voor een ecclesiologie, die in 
een wijder, trinitarisch en heilshistorisch raam is opgenomen en die 
openingen biedt naar de Reformatie toe en naar de Orthodoxie. 
Ambt zou als dienst verstaan kunnen worden, de leek zou erkenning 
vinden, Geestesgaven zouden ruimte krijgen, etc. Welke kant het 
uitging was afhankelijk van de wijze, waarop de kerk er zelf mee zou 
omgaan. De tijd zou het leren (BERKHOF 1967,103).  
 
In feite is de sacramentele ecclesiolo gische visie nog altijd bepalend 
in de Rooms-Katholieke Kerk. Een doorbraak naar een werkelijk 
heilshistorische en pneumatologische kerkvisie is niet gekomen 
(KOFFEMAN 1986,251). Dat neemt niet weg, dat die mogelijkheid in 
principe nog steeds open ligt. Naast allen die Lumen Gentium 
minimalistisch interpreteren, zijn er anderen die de ‘Volk Gods'-
gedachte zo breed mogelijk willen uitbouwen (E. Schillebeeckx, H. 
Küng, K. Rahner). Maar de onduidelijkheid blijft bestaan "due to the 
obscurity in the council text" (VAN DER VEN 1993,274). Wellicht is er 
(met een variant op een aan K. Blei ontleend citaat) nog een 
Vaticanum III nodig om hier duidelijkheid te scheppen (BLEI 1972, 
177). Ook LA kan minimalistisch of maximalistisch geïnterpreteerd 
worden. Zij die voor een minimalistische lezing kiezen vertegenwoor- 
digen het standpunt, dat LA 1-6 slechts een lange preambule is die 
nauwelijks doorwerkt in het vervolg, zodat het om een ‘Pflichtübung' 
zou gaan, terwijl het eigenlijke onderwerp pas in LA 7 begint 
(L.VISCHER 1984,9).

30
 Anderen opteren voor een maximalistische 

interpretatie. Tot de laatsten reken ik mijzelf.  
 
De kritiek, dat de roeping van de gemeente in relatie tot het kerkelijk 
ambt na §7 niet in LA zou doorwerken, behoeft nuancering. Wel is 
het zo, dat de roeping van het hele Godsvolk steeds aan bod komt in 
het perspectief van het geordineerde ambt en nauwelijks als zelf- 
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standig thema.
31

 Maar dat neemt niet weg, dat ook in het vervolg van 
LA telkens herinnerd wordt aan de communale aspecten van de 
ambtsuitoefening (LA 15, 16, 26, 27). Als reformatorische kerken 
mogen wij ons er niet van afmaken door eenvoudig te stellen, dat wij 
het ‘algemeen priesterschap der gelovigen'

32
 al sinds de Reformatie- 

tijd kennen. LA stelt ons namelijk ook voor de vraag: hoe dat dan 
gerealiseerd kan worden en hoe dat in werkelijkheid gerealiseerd is. 
Ten onzent had H.Kraemer geschreven over het ‘vergeten ambt in 
de kerk' en daarbij een dringend appel op Faith and Order gedaan dit 
aspect serieus te nemen (KRAEMER 1960,180).

33
 H.-M. Barth erkent 

dat het in de praktijk soms meer lijkt op ‘eine vergessene Einsicht der 
Reformation' (H.-M.BARTH 1990,15).

34
 Daarom ligt hier ook een vraag 

aan de eigen gereformeerde traditie. Kan het zijn, dat ook onze 
kerken in sommige opzichten zo geclericaliseerd en gebureaucra- 
tiseerd zijn, dat niet alle gaven, aan het volk Gods geschonken, vol- 
ledig tot hun recht komen? Tenslotte: LA 1-6 geeft perspectief en is 
betrokken op heden en toekomst. Maar vanaf §7 wordt de vraag- 
stelling vooral door het verleden bepaald. Hadden pneumatologie en 
eschatologie (ondanks §23, die spreekt over het eschatologische 
Godsvolk) niet vruchtbaarder kunnen doorwerken in LA? Dat is een 
vraag voor alle kerken. 
 
 
 
7 LA 7-18: DE KERK EN HET GEORDINEERDE AMBT 
 
Na de begripsbepaling in §7 stelt dit deel van LA het kerkelijk ambt 
als zodanig aan de orde (8-14), het kerkelijk ambt en gezag (15-16), 
het kerkelijk ambt en priesterschap (17) en de dienst van mannen en 
vrouwen in de kerk (18). Bij LA 8-14 zullen we ingaan op de vraag 
naar het ambt als ‘centrum van eenheid', en op de vraag of het ambt 
nu wel of niet constitutief is voor het leven en het getuigenis van de 
kerk, op de rol van de ‘twaalf' en op de betekenis van ‘apostoliciteit'. 
 
LA 7 omschrijft enige begrippen, die in de voorontwerpen voor 
verwarring hadden gezorgd: ‘charisma', ‘ministry', ‘ordained ministry' 
en ‘priest'. Volgens F. Beißer valt hier in principe al een zware 
beslissing, omdat hij in de volgorde ook meteen een (hiërarchische) 
rangorde leest (BEIßER 1985,31). 
 
Charisma: de gaven die de Geest schenkt aan ‘any member' van het 
lichaam van Christus om hun eigen roeping te verstaan en bij te 
dragen aan de opbouw van de gemeenschap. 
 
Ministry: alles waartoe het hele volk van God geroepen is in de 
breedste zin van het woord. Of het nu gaat om afzonderlijke 
gelovigen, de plaatselijke geloofsgemeenschap of de universele 
kerk: allen zijn elk op hun eigen plaats en wijze geroepen tot de 
dienst aan kerk en wereld. Hier is sprake van een terminologisch 
probleem: het begrip ‘local community' is een begrip dat niet altijd 
overal dezelfde inhoud dekt. Protestants gesproken is het de locale 
kerkgemeenschap, rooms-katholiek gesproken het bisdom. Wat 
protestanten meestal onder een ‘locale kerkgemeenschap' verstaan 
noemen roomskatholieken een ‘eucharistische gemeenschap'.  
 
Ministry is een veelomvattend begrip, waaronder niet alleen het werk 
van de koster en de cantor-organist kan vallen, maar ook het werk 
van lectoren, misdienaars, collectanten, leiding van de kinderneven- 
diensten etc. Het kan betrekking hebben op diensten waarvoor de 
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kerk een arbeidsovereenkomst aangaat of een tractement betaalt 
(§46), maar het kunnen ook liefdediensten zijn. 
 
Ordained ministry heeft betrekking op mensen met een charisma, die 
door de kerk worden aangewezen en die geordineerd zijn. Ordinatie 
vindt plaats onder aanroeping van de Heilige Geest en met hand- 
oplegging. Epiclese en handoplegging komen in de paragrafen over 
de ordinatie (LA 39-51) nadrukkelijk aan de orde. Wanneer de 
geloofsgemeenschap iemands gaven onderkent kan zo iemand 
geordineerd worden, maar iemand met een charisma is lang niet 
altijd geordineerd. LA 32 brengt beide termen in één adem ter 
sprake: "Het kerkelijk ambt, dat zelf ook een charisma is, moet de 
charismatische verscheidenheid aan geestesgaven niet in de weg 
staan". LA 48 spreekt over het ‘God given charism of ministry' in de 
context van de eenmaligheid van de ordinatie. 
 
Priest wordt in LA 7 wel als vierde term genoemd, maar de inhoud 
ervan wordt hier niet nader omschreven. Daarvoor wordt verwezen 
naar LA 17. LA 8 gaat ervan uit, dat de kerk ter vervulling van haar 
missie mensen nodig heeft. Zij vormen ‘a focus of its unity'. Het 
geordineerde ambt wordt gezien als bepalend (‘constitutive') ‘for the 
life and witness of the Church'. LA 8 draagt twee argumenten aan om 
de oorsprong van het ambt te omschrijven. Eerst wordt een func- 
tioneel argument gebruikt: "Om haar opdracht te vervullen heeft de 
kerk mensen nodig...". Vervolgens wordt een argument gehan- teerd, 
dat aan de traditie is ontleend: "Het ambt van zulke mensen, die al 
vanaf de eerste tijd werden geordineerd...". De functie van het ambt 
wordt omschreven als de officiële en blijvende verantwoordelijkheid 
om de kerk te wijzen op haar fundamentele afhankelijkheid van 
Christus. Ambtsdragers doen dat temidden van de vele gaven, die 
aan de gemeente zijn geschonken. 
 
 
Excurs: Waarheid en eenheid 

Ambt als ‘focus of unity' blijkt in LA zwaar te wegen. Regelmatig 
wordt herhaald, dat het ambt als ‘ordained ministry' (vanaf §20 
belichaamd in de bisschop of in mogelijke andere vormen van 
episkopè) vooral de eenheid moet dienen. Grondslag van deze 
eenheid (‘foundation of its unity') ligt in Jezus Christus (§12), centrum 
van deze eenheid vormt het kerkelijk ambt (§14). Meer dan eens 
worden daar nog twee andere begrippen aan toegevoegd: 
‘continuïteit' en ‘representatie' (§29 en §38).

35 
In de reformatorische 

visie ligt veel nadruk op het predikambt (SCHOTT 1968,130).  
 
De gedachte van ambt als ‘focus of unity' is door veel protestanten 
scherp bekritiseerd. Gesteld is dat de eenheid niet in het kerkelijk 
ambt besloten ligt, maar alleen in Christus, in de woordverkondiging 
en de viering van de sacramenten (GELDBACH 1987,30). Nadruk valt 
op het reformatorische ‘solus Christus'. Het feit dat de fundamentele 
afhankelijkheid van Jezus Christus in LA 8 wel degelijk duidelijk 
voorop staat, is blijkbaar voor velen niet voldoende. In de Reformatie 
is het ambt altijd sterk aan het Woord gebonden en de ambtsdrager 
is uiteindelijk slechts gebonden aan de waarheid van het Woord 
Gods (BLEI 1980a,117). De kerk is ‘Creatura Verbi', schepping van 
het Woord en de Geest van God (NOORDEGRAAF 1983). Het ambt 
staat in dienst van dit Woord, dat van buiten af tot ons komt met 
bevrijdende kracht. Het gezag van het ambt is dan ook geen ander 
dan het gezag van het Woord. "Evangelische Christen vermissen 
freilich ebenfalls in Nr 8 das ihnen wichtigste bei einer Amtsdefinition:  
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daß nämlich das Amt vom Worte Gottes her und als ‘Dienst des 
Wortes' zu verstehen ist" (FRIELING 1983,117). Zo ligt in de Refor- 
matie vanouds het accent op het ambt, dat bij het brengen van het 
Woord der waarheid ‘rechte voren' weet te trekken' (II Tim. 2:15) en 
niet zozeer op het ambt als ‘focus of unity'. De waarheidsvraag kan 
men niet ontlopen (BAVINCK 1954, 242). De primaire vraag van de 
Reformatie is niet: wie staat er garant voor de eenheid, maar: wie 
hoedt de waarheid?

36
 De vraag van Bronkhorst of het ambt in LA 8 

niet te eenzijdig op de eenheid van de kerk is gericht en of de 
opbouw van het lichaam van Christus en de toerusting tot dienst- 
betoon niet ‘onder de horizon' zijn geraakt (BRONKHORST 1982,321) 
is verklaarbaar, maar niet terecht. Want de taak van de ambts- 
dragers wordt in LA 11 helder omschreven als verkondiging van de 
boodschap van Christus' verzoening. En LA 13 noemt als voornaam- 
ste ambtsverantwoordelijkheden: het bijeenbrengen van het lichaam 
van Christus, de opbouw van de gemeenschap door de woordver- 
kondiging, het onderricht van het Woord Gods, de viering van de 
sacramenten, en het leiding geven aan de gemeenschap in haar 
eredienst, zending en diaconaat. Bronkhorst's vrees is wat dit betreft 
dus ongegrond. Maar heeft hij niet in zoverre gelijk, dat er toch 
sprake is van een omissie?  
 
In de reformatorische traditie is ‘waarheid' vaak pendant van 
‘eenheid'. In LA komt waarheid als tegenhanger van eenheid op deze 
manier niet meer voor.

37
 Dit aspect had inderdaad een duidelijker 

plaats verdiend. Toch acht ik de nadruk die LA op eenheid legt ook 
wezenlijk van belang. Het is niet per definitie waarheid, wanneer men 
Luther of Calvijn citeert en opkomen voor de ‘waarheid' is niet perse 
hetzelfde als "die Verteidiging eines Territoriums" (OBENDIEK 1985, 
43). Ligt hier niet een grote vraag aan onze reformatorische traditie, 
die door een misverstaan van het ‘ecclesia semper reformanda' vol 
strekt uiteengevallen is en nu in moeizame verenigingsprocessen 
iets van de verloren eenheid tracht te herwinnen? Ik geef G.C. 
Berkouwer gelijk als hij zegt, dat het geen optie is om dierbaar te 
spreken over pluriformiteit, die zou fungeren "als een zingeving van 
de verdeeldheid der kerk in het licht van rijkdom en veelkleurigheid" 
(BERKOUWER 1970,86). 
 
 
Excurs: Ambt constitutief? 
 
Een tweede dringende vraag van de Reformatie aan de Limatekst 
over het ambt is die naar het al of niet ‘constitutief zijn' van het 
geordineerde ambt. Het woord ‘constitutief' is blijkbaar voor 
meerdere interpretaties vatbaar hangt er dan natuurlijk van af, hoe 
men het hier interpreteert (FRIELING 1983,118-123). Wanneer men 
onder constitutief verstaat, dat het ambt op zichzelf grondleggend is 
voor het leven en het getuigenis van de kerk en zo het karakter van 
heilsbemiddeling aanneemt, dan neemt men een beslissing die 
impliciet óók grote gevolgen heeft voor wat men onder ‘ordinatie' 
verstaat. Maar er is ook wel een ruimere interpretatie mogelijk: 
namelijk dat de kerk als zodanig te herkennen is aan de heen- 
wijzende functie van de ambtsdragers (GELDBACH 1987,29). Ook 
J.H. Witzel

38
 kiest voor deze ruimere interpretatie.  

 
Overigens was het de bekende A.A. van Ruler, die al ver voor Lima 
de vrijheid heeft genomen om te schrijven, dat de ambten constitutief 
zijn voor de kerk in de toerusting van de gemeente (VAN RULER 

1965,102).  
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Zo kan de North Elbian Evangelical Lutheran Church ook verklaren: 
"We agree that the original apostolic ministry of assembling the 
congregation by word and sacrament and assuming central 
responsibility for its continuance on the foundation of the gospel is 
‘constitutive' for the life and witness of the Church" (CRB I,48). 
Kerkconstituerend zijn alleen Woord en sacrament (FRIELING 
1992,246) en die worden in hoofdzaak door het geordineerde ambt 
bediend. Alleen op deze afgeleide wijze kan de Presbyterian Church 
of Ireland instemmen met §8 (CRB III,216). Instemmen met het 
constitutieve karakter van het ambt in deze ruime interpretatie zal 
voor kerken van lutherse en calvinistische snit eenvoudiger zijn dan 
voor de zogenaamde ‘vrije kerken' die er van uitgaan, dat het ambt 
(voorzover zij dat kennen) uit de gemeente opkomt.

39
 

 
LA 9 en 10 gaan over de rol van de ‘twaalf' en over ‘apostoliciteit'. LA 
9 begint ‘functioneel' met de zinsnede: "The Church has never been 
without persons holding specific authority and responsibility". In de 
voorontwerpen stond tot en met de Annecydraft (1981) het adjectief 
‘special'. Dit veranderde in LA in ‘specifiek'. Helaas is deze nuance 
verloren gegaan in de Nederlandse vertaling, waar ‘speciaal' is 
blijven staan. Ook hier is de Duitse vertaling beter: ‘spezifisch'. Ook 
de Franse vertaling ‘spécifique' heeft de nuance behouden. 
 
LA 9 gaat uit van de ‘twaalf' als getuigen van het leven en de 
opstanding van de Heer (Hand. 1:21-26). Wat betekent dit? "The 
very existence of the Twelve and other apostles shows, that from the 
beginning there were differentiated roles in the community". De 
apostelkring is geen gesloten kring. Toch worden de ‘twaalf' als een 
speciale grootheid beschouwd. LA 9c erkent dat de term ‘apostel' in 
het NT verschillende betekenissen heeft. Niet alleen de ‘twaalf' 
worden apostelen genoemd, er is ook een profaan gebruik van het 
woord apostel, waar het ‘afgevaardigden' van de gemeenten (II Cor. 
8:23) of ‘zendelingen' kan betekenen (BERKHOF 1947-'48,146-201).

40
  

 
Ook Barnabas (Hand. 14:14) en Andronicus en Junia (Rom. 16:7) 
worden apostelen genoemd, evenals Jacobus de broeder des Heren 
(Gal. 1:19), die naast de ‘twaalf' een bijzondere rol speelde. Hij wordt 
in §21c apart genoemd. Hoewel erkend wordt, dat het apostelschap

41
 

in het NT niet tot de ‘twaalf' beperkt bleef, ligt hier wel een heel groot 
accent op de ‘twaalf'. Zij representeren volgens LA 10 de twaalf 
stammen van het vernieuwde Israël. De vraag naar de term ‘het 
vernieuwde Israël', die in hoofdstuk 3 aan de orde was, laat ik hier nu 
liggen. Opvallend is dat LA 10 in algemene termen over de represen- 
terende functie van de ‘twaalf' spreekt, zonder de eschatologische 
context van Luc. 22:30 (LA 9) in aanmerking te nemen. Hier wordt 
een theologische wissel overgegaan. 
 
 
 
Excurs: De ‘twaalf' 
 
De kwestie van de symbolische representatie door de ‘twaalf' is 
precies het kernpunt in de discussie over de toelating van vrouwen 
tot de wijdingsambten in de Vaticaanse theologie. De verklaring Inter 
insigniores uit 1976 (van Paulus VI) gaat ervan uit, dat vrouwen deze 
representatieve functie niet kunnen vervullen: want "Christus hat 
keine Frau unter die Zwölf aufgenommen" (DENZINGER 4592). Er 
kwam zware kritiek op de vooronderstellingen, de theologie en de  
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exegese van deze ‘Verklaring', van o.a. J. Wijngaards, I. Raming en 
E. Schüssler Fiorenza. Met name Schüssler Fiorenza argumenteert 
sterk exegetisch. Op grond van haar exegese komt ze tot de 
conclusie, dat de historische en symbolische functie van de ‘twaalf' 
geenszins werd voortgezet in de kerkelijke ambten.

42
 "Neither their 

symbolic-eschatological and historical missionary function vis-à-vis 
Israel nor their function as eyewitnesses of the ministry and 
resurrection of Jesus Christ is constitutive for the ministry of the 
church" (SCHÜSSLER FIORENZA 1993,115). Voorts stelt ze, dat 
vrouwen niet alleen buiten de mannelijke apostelkring bleven, omdat 
ze niet in staat werden geacht de patriarchale instelling van de twaalf 
stammen te representeren, maar ook omdat zij naar rooms-katho- 
lieke opvatting Christus en zijn werk niet kunnen representeren. De 
Vaticaanse Verklaring werd naderhand theologische onderbouwd 
door M. Haucke in een werk getiteld Frauenpriestertum vor dem 
Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung (HAUCKE 1982). 
Het is een specimen van traditionele rooms-katholieke theologie en 
werd door A.H.C. van Eijk van kritisch commentaar voorzien (VAN 

EIJK 1985,428-440).  
 
De Verklaring werd in 1988 nog eens onderstreept door de 
Apostolische Brief Mulieris Dignitatem van Johannes Paulus II, 
waarin opnieuw werd benadrukt dat de bediening van de eucharistie, 
waarbij de priester ‘in persona Christi' handelt, slechts door een man 
kan worden vervuld (DENZINGER 4840). In 1994 kwam tenslotte van 
deze paus de Apostolische Brief Ordinatio Sacerdotalis over de 
priesterwijding die exclusief aan mannen is voorbehouden. Daarin 
wordt het gestelde in Inter Insigniores en Mulieris Dignitatem 
nogmaals krachtig onderstreept en in §2 wordt bevestigd dat de kerk 
bij de toelating tot het priesterambt gebonden is aan de handelwijze 
van de Heer in diens keuze van de twaalf mannen, die Hij als 
fundamenten van zijn kerk heeft geplaatst. Bij de verwijzing naar 
Opb. 21:14 gaat men aan de eschatologische context voorbij. De 
nadruk op de ‘twaalf'

43
 in LA 9 en LA 10 is van groot theologisch 

gewicht. Het lijkt het fundament te zijn, waar het hele systeem van 
apostolische traditie en apostolische successie op rust. 
 
 
Excurs: Apostoliciteit 
 
De term ‘apostolisch' komt in LA dermate vaak als adjectief voor

44
, 

dat we H.-M. Barth geïrriteerd horen uitroepen: "Was ist im Amts-
Papier von Lima nicht alles ‘apostolisch'?" (H.-M.BARTH 1984,350). 
Dat roept de vraag op naar de functie en de betekenis van 
apostoliciteit. De eerste sporen van de gedachte, dat bepaalde 
geloofsformuleringen aan de apostelen moesten worden toege- 
schreven, vinden we in een brief aan paus Siricius

45 
in het jaar 390. 

Het predikaat ‘apostolisch' is in de vierde eeuw in het Oosten 
opgekomen, en werd voor het eerst aangetroffen in het Symbool van 
Epiphanius van Salamis (DENZINGER 42). Daarna is het via de 
uitgebreide versie van het Nicenum ook in het Westen bekend 
geworden. Omdat het predikaat apostolisch een belangrijke rol ging 
spelen als onderbouwing van de leer van de bisschoppelijke 
successie en het pauselijk primaat, raakte de term in de Reformatie 
op de achtergrond. Enkele decennia geleden was er in protestants 
Nederland wel enige nieuwe aandacht voor apostoliciteit, maar 
sindsdien heeft het in hoge mate aan bezinning hierop ontbroken.

46
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Dit blijkt wel uit het feit dat we in artikel 1 van de Concept Kerkorde 
van de SoW-kerken van 1992 en van 1994 lezen, dat deze kerk 
‘gestalte is van de ene heilige katholieke of algemene christelijke 
kerk'.

47
 De Trio-Synode van de SoW-kerken besloot in 1997 het 

woord ‘apostolisch' alsnog aan artikel 1 toe te voegen en was 
daarmee weer terug op het spoor van Nicea.

48
 Het zou een goede 

zaak zijn, wanneer LA als een stimulans zou kunnen dienen om ook 
in de SoW-kerken de apostoliciteit van de kerk opnieuw te 
doordenken in het licht van de oecumenische opdracht. Het zou ook 
een goede zaak zijn als de eenzijdige nadruk op de exclusiviteit van 
de ‘twaalf' en de daaruit voortvloeiende consequenties opnieuw 
zouden worden bezien in het licht van de oecumene, zelfs of 
misschien wel juist na Ordinatio Sacerdotalis. Het lijkt me van belang 
om in de slotzin van LA 10: "There is a difference between the 
apostles and the ordained ministers whose ministries are founded on 
theirs" het woord ‘difference' te onderstrepen. 
 
LA 11 geeft een christologisch-pneumatologische fundering van het 
kerkelijk ambt, zonder de instelling van het ambt rechtstreeks terug 
te voeren op een instelling van Christus. De Limatekst over het ambt 
laat ‘ordained ministry' dus niet opkomen uit het algemeen 
priesterschap der gelovigen, maar ziet het als roeping en zending 
van Christus, die steeds opnieuw mensen blijft roepen tot zijn dienst 
door het werk van de Heilige Geest. De ambtsdragers worden eerst 
aangeduid met de termen ‘heralds and ambassadors'. In Lumen 
Gentium 25 zijn het de bisschoppen, die ‘Fidei praecones' (Herolde 
des Glaubens) worden genoemd (DENZINGER 4149). Zij verkondigen 
de boodschap van de verzoening als representanten van Christus. 
Voorts worden ze aangeduid met de termen ‘leaders and teachers'. 
Ze roepen de geloofsgemeenschap op zich te onderwerpen aan het 
gezag van Jezus Christus, die genoemd wordt "the teacher and 
prophet, in whom law and prophets were fulfilled". In de derde plaats 
worden ze ‘pastors' genoemd, die de gemeente verzamelen en 
leiden onder Jezus als de opperherder. Alles onder het eschato- 
logisch gezichtspunt van het komend Koninkrijk van God. 
 
LA 12 en 13 onderstreept de verbondenheid tussen alle leden van de 
geloofsgemeenschap, of ze nu geordineerd zijn of niet. Evenals in §8 
is het uitgangspunt, dat de gemeenschap ‘ordained ministers' nodig 
heeft. Hun aanwezigheid herinnert de gemeenschap aan het 
goddelijk initiatief en aan het feit dat de kerk afhankelijk is van Jezus 
Christus: ‘the source of its mission and the foundation of its unity'. 
Ook wordt het grote belang van een goede communicatie met de 
gemeenschap verwoord. Ambtsdragers kunnen erkenning, steun en 
bemoediging van de geloofsgemeenschap niet ontberen. Mij lijkt ook 
de positieve kritiek van de geloofsgemeenschap onontbeerlijk.

49
 Dit 

element wordt hier evenwel niet genoemd en het is ook niet terug te 
vinden in de voorontwerpen. Mogelijk is hier geen sprake van be- 
wuste weglating, maar van een over het hoofd zien van een 
wezenlijke functie van de geloofsgemeenschap, als verwoord in I 
Thess. 5:21.  
 
LA 14 gaat er van uit, dat in de meeste kerken een ‘ordained 
minister' voorgaat in de viering van de eucharistie. Het is Christus 
zelf, die in de viering daarvan de kerk vergadert, onderricht en voedt. 
LA 14c erkent, dat het NT weinig zegt over de gang van zaken bij de 
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eucharistie. Uitgaande van de gedachte van het ambt als ‘focus of 
unity' van het leven en getuigen van de kerk, wordt het ‘appropriate' 
geacht dat een ‘ordained minister' voorgaat in de eucharistie. Dit 
vinden we ook in de eucharistietekst over het ambt §19c en nog 
duidelijker in §29. De eis dat de desbetreffende kerkelijke ambts-
drager óók moet staan in de ononderbroken lijn van de apostolische 
successie wordt in LA 14 overigens niet gesteld.

50
 In hoofdstuk 9 

gaan we nader in op de vraag naar de betekenis van LA op dit punt 
in de Nederlandse SoW-kerken. Dat er ambtsdragers zouden kunnen 
zijn, die de Maaltijd des Heren mijden uit vrees ‘niet waardig' bevon[ 
den te worden, ligt volkomen buiten het blikveld van LA.

51
 Wat betreft 

de blijmoedige, dankzeggende, frequente eucharistie/ avondmaals- 
viering kan de reformatorische traditie van de oecumene nog wel het 
een en ander leren. 
 
LA 15-16 gaan over het gezag van het ambt en over de 
wisselwerking die er dient te zijn tussen ambtsdragers en geloofs- 
gemeenschap. Dit thema werd vanaf 1973 (Genève) in de bespre- 
kingen opgenomen (GROMADA 1995,85). De oorsprong van dit 
gezag ligt in Jezus Christus. Het is gekwalificeerd als gezag ‘van één 
die dient'. LA 15 brengt reeds hier uitdrukkelijk de ordinatie ter 
sprake, door middel waarvan dit gezag verleend wordt door de 
Heilige Geest. Een punt van oecumenische discussie is of we 
spreken over het ‘verlenen' of het ‘erkennen' van de ambtsgaven. We 
komen hier op terug bij de bespreking van de ordinatie. In §15 
worden beide termen genoemd.

52
 Aan de reformatorische vrees voor 

automatische machtsaanspraken wordt in deze paragraaf tegemoet 
gekomen: "the authority of the ordained ministry is not to be under- 
stood as the possession of the ordained person, but as a gift (...)".  
 
LA 16c wijst op twee gevaren. Het eerste is dat van een geïsoleerd 
gezag, dat zich verheft boven de gemeenschap, het tweede gevaar 
is dat van een te beperkt gezag, dat afhankelijk wordt van de 
algemene opinie van de gemeenschap. Het gezag van het ambt ligt 
in de verantwoordelijkheid "to express the will of God in the 
community". In eerdere versies, zoals in het voorontwerp van 
Genève (juni 1980), stond nog ‘Woord van God' (GROMADA 1995, 
332). Er is een probleem, wanneer kerkelijk gezag niet door de ge- 
loofsgemeenschap aanvaard wordt en dientengevolge ook geen 
uitwerking meer heeft (HAARSMA 1973,115). In de geschiedenis van 
de kerk is dat een groot gevaar gebleken. Het heeft voor polarisatie 
en non-communicatie gezorgd en de kerk in veler ogen onacceptabel 
gemaakt

53
, zodat ‘ambtskerk' op een negatieve manier (SCHMIDT-

LAUBER 1979,53) geïdentificeerd wordt met ‘machtskerk'.
54

 Het 
andere gevaar doet zich voor in die christelijke gemeenschappen, die 
er moeite mee hebben om gezag te aanvaarden. Zij lopen kans hun 
coherentie te verliezen en op den duur uiteen te vallen.

55
 

 
LA 17 gaat in op het priesterschap van Christus als de unieke 
priester van het nieuwe verbond, die zijn leven ten offer gaf tot 
redding van de wereld. Daarvan afgeleid kan men van heel de kerk 
spreken als van een priesterschap van gelovigen. De ambtsdragers 
zijn zowel met Christus verbonden als met het algemeen  priester- 
schap der gelovigen. Dat betekent in LA geen heilsbemiddeling, want 
het geldt niet exclusief voor ambtsdragers, maar voor alle gelovigen. 
We verwijzen naar wat we reeds in hoofdstuk 2,6 opmerkten en 
tekenen aan dat §17 heel zorgvuldig is geformuleerd, met name om  
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de op de Accratekst uitgebrachte kritiek serieus te nemen, dat de 
tekst nog te veel aanleunde tegen de middeleeuwse opvatting van 
het misoffer. Gromada verwijst hiernaar als hij zegt, dat er al vroeg in 
het proces van de ontwikkeling van LA sprake was van "reluctance 
on the part of the churches of Reformation to use the word 
‘priesthood' in reference to ordained ministry" (GROMADA 1995,89). 
De formulering sluit aan bij het reformatorische grondbesef van 
Christus' unieke offergave, maar is blijkbaar voor een aantal 
protestantse kerken nog onvoldoende. A.P.F. Sell signaleert dat 
sommige lidkerken van de WARC het gebruik van de term priester in 
LA ‘omineus' vinden (SELL 1986,560). Die kerken benadrukken op- 
nieuw, dat Christus de enige unieke priester is en dat de gelovi-
gen/gedoopten door hun doop/geloof deel hebben aan het algemeen 
priesterschap (I Petr. 2:9). Afgezien van Luthers etymologische 
opmerking, dat het woordje ‘presbyter' = ‘priester' een Grieks woord 
is,

56
 dat ‘oudste' betekent (WA 12,387,26), blijft het een boeiende 

vraag hoe en op welk moment in de vroege kerkgeschiedenis het 
nieuwtestamentische presbyterschap tot priesterschap geworden is 
en hoe zich dat verhoudt tot het predikantschap en het ouderling- 
schap van de reformatorische traditie.

57 

 

 
Excurs: Sacerdotium omnium — Omnium fidelium officium 
 
De nadruk op het algemeen priesterschap (I Petr. 2:5) in de 
Reformatie hangt wezenlijk samen met de afwijzing van de benaming 
‘priester' voor ambtsdragers. Christus is de enige hogepriester

58
. De 

Confessio Belgica (31) leert, dat Christus ‘de enige algemene 
bisschop' is (‘unici illius Episcopi universalis') en dat Hij tevens ‘het 
enige Hoofd van de Kerk' (‘unique capitis Ecclesiae') is (BSRK,245; 
De Belijdenisgeschriften 1957,54). Onder ‘algemeen priesterschap 
der gelovigen' wordt niet altijd hetzelfde verstaan. Het is bekend, dat 
Luther in iedere doop een priesterwijding kon zien. Maar hij kon ook 
zeggen, dat het geloof het ware priesterambt impliceert (WA 
16,406,27). Die twee lijnen spelen op een bepaalde manier door heel 
Luthers theologie heen, maar ze worden niet op een doorzichtige 
manier met elkaar verbonden. H. Goertz noemt dit een zekere 
‘Unklarheit' in Luthers denkwijze (GOERTZ 1997,104). Het lijkt me, 
dat die eigen is aan Luthers manier van theologiseren.  
 
Luthers leer van het ‘sacerdotium omnium' hangt nauw samen met 
zijn leer van het rechtvaardigend geloof en is vooral een reactie op 
de ambtelijk-hiërarchische instituties van zijn tijd (KOOIMAN 1963,74). 
Over de vraag hoe dit sacerdotium omnium doorwerkt in Luthers 
theologie bestaan grote meningsverschillen. Was het sacerdotium bij 
Luther in ieder opzicht primair en was het geordende predikambt 
slechts een afgeleide (delegatie) van het algemeen priesterschap? 
Of ligt de nadruk toch op het ministerium: op het éne ambt van 
Woord en sacrament, door Christus ingezet en onmiddellijk afgeleid 
van het apostelambt? Is hier sprake van een concurrentieverhouding 
of moet er gezocht worden naar het juiste evenwicht (H.-M.BARTH 
1990,229)? Het lijkt wat op de vraag wat er eerder was: de kip of het 
ei. Toch is het belangrijk in verband met de vraag of het ambt al of 
niet jure divino is. Zie verder hoofdstuk 5,2. 
 
 
De uitdrukking ambt aller gelovigen (omnium fidelium officium) is bij 
gereformeerden het equivalent van het priesterschap aller gelovigen. 
Hier is de oorspronkelijk uit het Keltisch afkomstige betekenis (taak,  
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schuldige plicht) behouden. Zo ook in artikel 27 van de Confessio 
Belgica (BSRK,244; NIESEL 1985

3
, 131). Weliswaar vertaalde 

Dordrecht met ‘ambt' (BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1940,115), maar 
in De Belijdenisgeschriften 1957,52 is ‘officium' met ‘roeping' weerge- 
geven.  
 
Er is geen eenstemmigheid over plaats en betekenis van het ‘ambt 
aller gelovigen'. Sommigen achten de term onbruikbaar. Van Ruler 
gaat er van uit, dat het ambt aller gelovigen uitgeoefend wordt in de 
wereld, niet in de kerk (VAN RULER 1967,180). Ook het ambtsrapport 
uit 1971 benadrukt de roeping van de gelovigen in de wereld 
(Rapport Berkhof 1971,37). Daarnaast is er een lijn, die voor het 
ambt der gelovigen wel een taak ziet binnen de kerk (BIESTERVELD 
1903,280, DINGEMANS 1987,59 60). Het ambt aller gelovigen onder- 
streept de mondigheid en de verantwoordelijkheid der gemeente- 
leden. Maar wellicht moeten reformatorische kerken tot de erkenning 
komen, dat de leer van het algemeen priesterschap niet werkelijk tot 
een veel grotere mondigheid en een bewustere deelname aan het 
kerkelijk leven heeft geleid (LÜLF 1993,91).  
 
In de Reformatie behoren alle gelovigen tot het algemeen ambt of 
het algemeen priesterschap.

59
 In de leer van de Rooms-Katholieke 

Kerk hebben alle gelovigen (omnes christifideles) deel aan het 
priesterlijke, profetisch en koninklijke ambt van Christus ‘praeter 
membra ordinis sacri'[behalve leden van de heilige stand en zij die 
tot een religieuze orde behoren], Lumen Gentium 31 (DENZINGER 
4147). Er is een wezenlijk onderscheid tussen leken en gewijde 
ambtsdragers. De hervormers waren eensgezind in hun afwijzing van 
een ‘heilige stand' en van de opvatting, dat de bevestiging in enig 
ambt een character indelebilis zou impliceren, dat priesters van 
gedoopten zou onderscheiden (SCHOTT 1968,135). 
 
LA 18 (zie voorts ook hoofdstuk 8,7) gaat over het niet-ordineren van 
vrouwen. Vanaf Montreal 1963 stond deze kwestie op de agenda van 
Faith and Order (GROMADA 1995,100). Het punt komt nu niet meer 
(zoals in eerdere ontwerpen) pas in hoofdstuk V aan de orde, maar 
reeds in hoofdstuk II (The Church and the ordained ministry). Het zou 
voorbarig zijn om daaraan de conclusie te verbinden, dat ook de 
vraag zelf daardoor aan gewicht zou hebben gewonnen (LÜLF 
1993,165), want LA is op dit punt niet veel verder gekomen.  
 
Wij citeren uit het voorontwerp van Leuven (1971): "Strong emotions 
are aroused when this subject is discussed. On the one hand, even 
in societies that no longer generally debar women from any office on 
grounds of sex alone, there are many men who find it deeply distur- 
bing to be under authority of a woman. On the other hand more and 
more Christian women are expressing frustration in regard to the 
inability or unwillingness of Churches to consider them as fit candi- 
dates for ordination to presbyterial ministry. They feel depersonalized 
and deprived of the dignity of their adulthood in the Church, and this 
exclusion is leading in many cases toward feelings of bitterness and 
militancy" (GROMADA 1995,93).

60 

 
In LA zien we een heel andere benadering: "Waar Christus aanwezig 
is worden menselijke grenzen doorbroken. De kerk is geroepen om 
in de wereld het beeld van een nieuwe mensheid te laten zien" (Gal. 
3:28).

61
 Zowel vrouwen als mannen moeten ontdekken, wat zij 

kunnen bijdragen aan de dienst (service) van Christus in de kerk.  
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Omgekeerd moet de kerk ontdekken welke dienst (ministry) door 
vrouwen en welke door mannen verricht kan worden.

62
 Dan volgt een 

cryptische zin, die dat verwoordt wat aan consensus mogelijk was: "A 
deeper understanding of the comprehensiveness of ministry, which 
reflects the interdependence of men and women needs te be more 
widely manifested in the life of the Church".  
 
Hoewel het gebruik van de term ‘discriminatie' de oecumenische 
discussie niet werkelijk verder helpt (GOSKER 1996b,5) heb ik er 
begrip voor, dat sommigen hem soms gebruiken.

63
 LA 18 komt niet 

verder dan de constatering, dat over de toelating van vrouwen tot 
‘ordained ministry' diepgaande meningsverschillen bestaan. Lezen 
we §18 in het licht van §54 dan hoeft dit ‘obstacle' niet beschouwd te 
worden als een ‘substantive hindrance' voor verdere pogingen tot 
wederzijdse ambtserkenning. LA 18c voegt er aan toe, dat kerken die 
vrouwen tot het ambt toelaten, dit doen vanuit een diepgewortelde 
theologische overtuiging, dat aan het kerkelijk ambt iets ontbreekt 
(lacks fullness), wanneer het tot één sekse wordt beperkt. Een 
pikante formulering, omdat naar rooms-katholieke overtuiging het 
reformatorische ambt juist een tekort (defectus) vertoont in het 
wijdingssacrament.

64
  

 
In LA 18c wordt de jarenlange ervaring met vrouwelijke ambts- 
dragers positief naar voren gebracht. Veel kerken hebben ontdekt, 
dat de gaven van vrouwen even breed en gevarieerd zijn als die van 
mannen en dat de Heilige Geest haar ‘ministry' net zo rijk zegent.

65
 

Kerken die vrouwen niet toelaten tot het ambt, menen dat deze 
eeuwenlange traditie niet genegeerd mag worden en dat dit ook niet 
als een gebrek aan respect voor wat vrouwen doen voor de kerk mag 
worden opgevat. Hier wordt echter respect gevraagd voor een 
traditie, die op goede theologische gronden en mede onder invloed 
van de veranderende omstandigheden niet langer kan worden ge- 
handhaafd. De vraag om vrouwen tot de ambten toe te laten wordt 
zeker in de Westerse wereld steeds duidelijker gesteld en is ook na 
de verschijning van Ordinatio Sacerdotalis

66
 niet verstomd. 

 
 
 
8  LA 19-33:  

DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN HET KERKELIJK AMBT 
 
LA 19-25 gaat uit van het drievoudig ambt en handelt over 
bisschoppen, presbyters en diakens. De insteek is een historische. 
Na de richtlijnen voor de ambtsuitoefening (26-27) beschrijft LA de 
functies van bisschoppen, presbyters en diakens (28-31) en 
behandelt de verscheidenheid aan charismata (32-33). Het sacra- 
mentele ambt, zo belangrijk voor katholiserende, maar zo proble- 
matisch voor andere kerken, komt niet ter sprake. 
 
LA 19-21 erkent dat het NT geen blauwdruk levert voor een 
ambtsleer, aangezien er niet één exclusief ambtspatroon in het NT 
voorhanden is. Langzamerhand ontwikkelde het drievoudig ambt zich 
tot hèt patroon van ‘ordained ministry', waarbij het bisschopsambt als 
‘a focus for unity' werd gezien binnen de hele gemeenschap (§21). 
Voor de Catholica is dit een centrale gedachte, die we al vinden bij 
Ignatius en Cyprianus (MEULENBERG 1973,105). Waren de aposte- 
len aanvankelijk verantwoordelijk voor heel de kerk, later kregen 
Timotheüs en Titus een ambt van episkopè in een bepaald gebied. 
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Was aanvankelijk de plaatselijke eucharistische gemeenschap  
‘centrum van eenheid', gaandeweg verschoof het beeld en werd de 
bisschop de centrale figuur in een bepaalde regio, waartoe meerdere 
eucharistische gemeenschappen behoorden (§21). Kerken die later 
van dit oude patroon afweken deden dit met een beroep op het NT. 
De keuze vóór het bisschopsambt als centrum van eenheid wordt 
met een beroep op de historische ontwikkeling gemotiveerd (§20). 
De keuze voor het drievoudig (§22) ambt is vanzelfsprekend én 
tegelijk problematisch. Er bestaat verschil van mening over het 
aantal

67
 ambten, over de benaming, de inhoudelijke taakuitoefening, 

de gelijkwaardigheid, de reikwijdte en het soortelijk gewicht ervan.  
 
De lutherse traditie koos voor het éne ambt van de zuivere verkon- 
diging van het Woord en de zuivere bediening van de sacramenten 
(BSLK,58). Voor dit gezichtspunt is in LA evenwel weinig plaats, al is 
het ook weer niet zo dat LA het drievoudig ambt ‘einfach fordert' 
(BEISSER 1984,100). De calvinisten kwamen in het voetspoor van 
Calvijn en Bucer uit bij het triplex munus Christi, het ambt van 
Christus als profeet, koning en priester, en dit schema werd later 
voor de ambtenleer uitgewerkt. Zoals bekend komt de trits predikant, 
ouderling, diaken in het NT niet voor. Het triplex munus Christi wordt 
thans (in verband met de ambten) als een wat geforceerde 
constructie beschouwd (BERKHOF 1973,400; RUNIA 1989,37).

68  

 

Kunnen de ambten van predikant, ouderling en diaken gezien wor- 
den als gelijkwaardige uitwaaieringen van het ene apostelambt (VAN 

RULER 1967, 188), waarbij de predikant fungeert als de mond van 
Christus, de ouderling als het oog van Christus en de diaken als de 
hand van Christus? Maar over de vraag of het ambt van ouderling en 
van diaken een apostolisch ambt is, bestaat — zoals ik nader zal uit- 
werken — geen communis opinio. De reikwijdte van de ambten ver- 
schilt per kerkelijke traditie. Protestanten kennen geen bovenplaat- 
selijk ambt

69
 en geen universeel ambt van eenheid. Het diakenambt 

kent in de verschillende tradities een heel andere invulling en er zijn 
grote verschillen in soortelijk gewicht. Waar allen het over eens zijn 
is, dat het drievoudig patroon van ambt duidelijk aan hernieuwing toe 
is (§24), maar over de interpretatie daarvan gaan de meningen 
uiteen.

70 

 
LA 22 bevat de sterke aanbeveling, dat het drievoudig ambt in onze 
tijd zou kunnen dienen als uitdrukking van de eenheid die we zoeken 
en als middel om dat te bereiken. Ook wordt in deze paragraaf 
gewezen op het aspect van ‘contextual needs' die tot aanpassingen 
van de ‘ministries' kunnen leiden.  
 
LA 23 legt nadruk op de noodzaak van ‘episkopè', dat elke kerk als 
‘ambt van eenheid' nodig heeft, maar laat open op welke wijze 
hieraan vorm gegeven wordt.  
 
LA 24 benadrukt dat het drievoudig ambt aan vernieuwing toe is. Er 
wordt op gewezen, dat in sommige kerken de collegiale dimensie 
van het leiderschap geminimaliseerd is en dat in andere (maar 
waarom andere? MG) kerken het diaconaat gereduceerd is tot een 
soort assistentschap in de liturgie. Voorts noemt LA 24 nog het 
onopgeloste probleem van de verhouding presbyteriaal-episcopaal 
en dan met name de mate waarin de presbyter deelneemt in het 
ambt van episkopè. Deze formulering laat de vraag naar de gelijk- 
heid van de ambten overigens onbeantwoord (FRIELING 1983,29). 
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LA 25 stelt dat kerken die het drievoudig patroon niet kennen zich 
moeten afvragen of er geen zwaarwegende redenen zijn (‘a powerfull 
claim') om het drievoudig patroon alsnog te aanvaarden. De vraag is 
dan of door het  aanvaarden van dit drievoudig ambt impliciet ook 
voor het bisschoppelijk systeem gekozen wordt. In het licht van LA 
37 kan men stellen, dat dit niet het geval hoeft te zijn. LA 37 erkent 
dat er een groeiende bereidheid is om te aanvaarden, dat kerken die 
weliswaar het historisch episcopaat hebben afgeschaft toch het 
wezen en de functie van het episcopale ambt bewaard kunnen heb- 
ben, "met of zonder de titel bisschop". Voorwaarde is dan wel een 
goed functionerend ‘ambt van episkopè'. De kwestie episcopaal/niet-
episcopaal is in deze paragrafen dus nog niet aan de orde.

71
 Dat 

betekent echter niet, dat de kwestie in LA openblijft. LA 38 vraagt de 
niet-episcopale kerken om de ‘episcopale successie' te waarderen, 
terwijl §53 zegt: "they may need to recover the sign of the episcopal 
succession". Een andere vraag bij §26 is of het drievoudig ambt als 
zodanig niet alleen vernieuwd (§23), maar ook ter discussie gesteld 
kan worden. Soms waren andere vormen nodig "according to 
structures other than the predominant threefold pattern" (§19). Hier is 
LA achter de Accratekst teruggegaan, die aan andere vormen van 
ambt enkele paragrafen (§§23-26) wijdde (MÜLLER-FAHRENHOLZ 
19944,26-27), om zich te concentreren op het drievoudig ambt. 
 
LA 19-25 behandelt het drievoudig ambt, maar brengt de hiërarchie 
op geen enkele wijze expliciet ter sprake. Ook in het vervolg van de 
Limatekst over het ambt komt de term hiërarchie niet uitdrukkelijk 
voor. Men kan zich evenwel afvragen of met de drie ambten (bis- 
schop, presbyter, diaken) toch niet een "hiërarchische Stufen- 
ordnung" (GELDBACH 1987,32) verbonden is. Houtepen wijst erop, 
dat dit vooral van de zijde van de protestantse kerken zo is 
geïnterpreteerd. Zijns inziens is dit een onjuiste interpretatie, omdat 
het historisch patroon juist alleen maar pragmatisch ‘omwille van de 
eenheid' wordt voorgesteld aan de kerken (HOUTEPEN 1987a,23). 
Daar voeg ik aan toe, dat ook binnen kerken, die zich in theorie te 
weer stellen tegen elke vorm van hiërarchie, al of niet erkende 
hiërarchische verhoudingen bestaan. Dat is op zichzelf niet verkeerd, 
maar het zet de soms hevige antihiërarchische sentimenten wel in 
een ander daglicht.

72
 Kerken die theologisch de nodige bezwaren 

koesteren tegen hiërarchische verhoudingen, maar die in het dage- 
lijks leiding geven aan het kerkenwerk in een web van hiërarchische 
bureaucratie verstrikt zijn geraakt, lopen het gevaar van besluite- 
loosheid, maar ook van hypocrisie.

73
 "Aus der ‘Ordination' der einen 

darf nicht eine ‘Subordination' der anderen werden".
74 

 
LA 26 handelt over het persoonlijke, collegiale en communale aspect 
van de ambtsuitoefening. Liever hadden we hier de volgorde omge- 
keerd gezien (communaal-collegiaal-persoonlijk), terwijl we in onze 
eigen kerk juist het persoonlijke element meer accent zouden willen 
geven. LA 27 benadrukt dat de drie dimensies op adequate wijze 
vorm moeten krijgen in de ambtsbediening. In LA 26c wordt terugge- 
grepen op een aanbeveling van Lausanne (1927), die ruimte wilde 
scheppen voor deze drie aspecten. Daarbij worden episcopale, 
presbyteriale en congregationalistische kerkstructuren met name 
genoemd.

75
 Ze zijn alle drie van belang voor de verenigde kerk van 

de toekomst. Het communale aspect komt het beste tot zijn recht in 
het congregationalistische kerktype, het collegiale aspect in het 
presbyteriaal-synodale kerktype en het persoonlijke aspect in de 
episcopale kerken. Dragers van bijzondere diensten zijn niet slechts 
onpersoonlijke functionarissen, maar zij representeren iets van het  
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ware mens-zijn, dat in Christus gestalte kreeg (ROLOFF 1980,158). 
Dat geldt niet alleen voor hen, maar dat geldt ook voor heel de 
gemeente (in LA-termen: het hele volk van God). Heeft de gemeente 
in haar geheel deel aan de zending en de dienst van Christus of is de 
‘ordained minister' specifiek degene die Christus representeert? LA 
26 tendeert naar het laatste: "the presence of Christ among his 
people can most effectively be pointed to by the person ordained to 
proclaim the Gospel". Maar het een hoeft het ander natuurlijk niet uit 
te sluiten. 
 
LA 27 verlangt, dat het officiële kerkelijke ambt aan alle drie 
genoemde dimensies op adequate wijze voldoet. Op het vlak van de 
plaatselijke eucharistische gemeenschap is een ‘ordained minister' 
nodig ‘acting within a collegial body'.

76
 In het voorontwerp van juni 

1980 (Genève) stond nog ‘a college of elders'. De nieuwe formulering 
werd gekozen om ruimte te bieden aan episcopale én presbyteriaal-
synodale vormen van kerkleiding (GROMADA 1995,418). Het belang 
van participatie van heel de geloofsgemeenschap wordt opnieuw be- 
nadrukt. Collegiale en communale aspecten van de ambtsuit- 
oefening komen tot uitdrukking in ‘representative synodal gatherings'.  
 
LA 28-31 bevat taakomschrijvingen van de drie ambten. Volgens §28 
hoeft de taakstelling van bisschoppen, presbyters en diakens niet 
uniform te zijn om tot onderlinge ambtserkenning tussen de kerken te 
kunnen komen. Ook in deze paragrafen is geen sprake van een 
uitgesproken hiërarchie. LA 29 handelt over de taken van bis- 
schoppen. Hiertoe behoort in de eerste plaats de verkondiging van 
het Woord, maar ook het bedienen van de sacramenten en het 
uitoefenen van tucht door als ‘representative pastoral ministers' zorg 
te dragen voor episkopè, continuïteit en eenheid. Bisschoppen 
dienen de apostoliciteit en de eenheid in het leven van de kerk, ze 
geven leiding en doen dat alles binnen de regio "which they are 
called".

77
 Het collegiale en het communale aspect wordt hier 

benadrukt. Omdat geen eis tot uniformiteit wordt gesteld kan men 
niet zeggen dat §29 impliciet een hiërarchie verbergt, maar de 
mogelijkheid van een hiërarchische invulling ligt wel open. 
 
In LA 29 komt ook de potestas ordinis ter sprake. De ‘orderly transfer 
of ministerial authority' is voor de verantwoordelijkheid van de 
bisschop. Weliswaar in ‘communion' met presbyters, diakens en de 
hele geloofsgemeenschap, maar de bisschop is toch de eerst- 
verantwoordelijke. De modificatie dat deze verantwoordelijkheid zou 
kunnen liggen bij wie het ‘ministry of episkopè' bekleedt (die men op 
grond van §23 zou mogen verwachten) ontbreekt. In LA 53 staat wel 
weer ‘a ministry of episkopè in various forms' in niet-episcopale 
kerken. 
 
Voor mijn besef gaat LA in §29 over een wissel heen. Nu wordt 
plotseling rechtstreeks over ‘bisschoppen' gesproken en niet meer 
over ‘a ministry of episkopè'. Aangenomen dat het de bedoeling van 
de opstellers is, dat §29 in het licht van §23 gelezen wordt, was het 
wellicht verstandiger geweest, wanneer men de zorgvuldige 
terminologie van §23 ook in het vervolg van LA zou hebben vol- 
gehouden, vooral om de te verwachten ‘allergische' reacties uit niet-
episcopale kring op de term ‘bisschop' te voorkomen.

78
 Het is dan 

niet onaardig een rooms-katholieke nieuwtestamenticus de anti- 
hiërarchische tekst uit het Matthéüsevangelie te horen citeren, die 
luidt: "Slechts één is uw Meester, Christus" (HEMELSOET 1973,103). 
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LA 30. De taken van de presbyters komen gedeeltelijk overeen met 
die van de bisschoppen, maar worden uitgevoerd binnen de 
plaatselijke eucharistische gemeenschap. Het begrip ‘representatie' 
ontbreekt. ‘Preaching and teaching' is belangrijk. Er ligt een accent 
op de toerusting van de gelovigen. "Presbyters have a particular 
responsibility for the preparation of members for Christan life and 
ministry". De taakomschrijving van de BEM-presbyter in §30 stemt in 
hoofdlijnen overeen met die van predikanten, niet met die van 
protestantse ouderlingen. Hier liggen grote verschillen tussen LA en 
de reformatorische traditie vanwege de geheel andere invulling van 
het presbyteraat. Uit onderzoek naar de nieuwtestamentische 
‘episkopos' en ‘presbyteros' blijkt dat het onderscheid tussen beiden 
in het NT nog niet scherp te trekken is. Ze zijn in feite nog 
inwisselbaar.

79
 Op het ontbreken van de protestantse ouderling in LA 

komen we terug in het vervolg. 
 
LA 31 handelt over de diakens. Zij belichamen de roeping van de 
kerk door hun dienstbaarheid in de wereld. Ze worstelen in Christus' 
naam met de talloze maatschappelijke en persoonlijke noden. Zij 
representeren die roeping en staan model voor de wisselwerking 
tussen ‘worship' en ‘service' (VAN SCHAIK 1989,215). Het diaconaat 
is grensoverschrijdend bezig en heeft altijd sterk de oecumenische 
gedachte gedragen (STROHM 1998,97). De diaken staat voor de 
dienst van de kerk aan de wereld. Daarbij is van wezenlijk belang, 
dat het een kerkelijk ambt blijft. Een diaken is geen sociale werker. 
Evenzeer is van belang dat het diakenambt niet binnenkerkelijk is 
maar op de dienst aan de wereld betrokken blijft (Ps. 146:7-10). Het 
ambt van diaken is een deel van de dienst der verzoening in de 
wereld (DOUWES 1987,18).  
 
Het is een wisselwerking van eredienst en dienst en heeft een 
brugfunctie tussen liturgie en wereld, tussen wat er gebeurt tussen 
God en mensen en tussen mensen onderling. Dit blijft wellicht wat 
onderbelicht in §31. De diaken heeft eigenlijk een wat merkwaardige 
plaats in LA. Enerzijds is het diaconaat als behorend tot het drie- 
voudig ambt volstrekt onomstreden. Anderzijds heerst juist over dit 
ambt bepaald onzekerheid. In de Rooms-Katholieke Kerk en ook in 
de Anglicaanse Kerk is het een ‘lagere' wijding. Na een periode van 
verval heeft het diaconaat in de Rooms-Katholieke Kerk sinds Vatica- 
num II (Lumen Gentium 29) weer een nieuwe betekenis gekregen 
(RAMING 1997,228). Ook gehuwde mannen kunnen worden gewijd: 
‘non ad sacerdotium, sed ad ministerium' (DENZINGER 4155). Of- 
schoon de Reformatie officieel geen hiërarchie kent, was ook daar 
het diakenschap lang ondergewaardeerd. Zo hebben de hervormde 
diakenen pas sinds 1951 volwaardig zitting in alle kerkelijke 
vergaderingen (VAN ANDEL 1970,19). 
 
 
Excurs: Het niet-ordineren van vrouwen 
 
Dat ‘ordination of women' heel goed bij het diaconaat zou kunnen 
aanvangen heeft LA niet als thema opgenomen.

80
 Dat LA de 

mogelijkheid van een door vrouwen uitgeoefend diaconaat niet 
genoemd heeft is een omissie, die er mee kan samenhangen, dat 
volgens sommigen ‘die Frage des Frauendiakonats' niet te scheiden 
is ‘von der Frage des Frauenpriestertums' (JORISSEN 1997,87).

81
 De 

vraag naar de vrouwelijke diaken wordt in de Rooms-Katholieke Kerk 
tegenwoordig luid en duidelijk gesteld, is legitiem en moet ook 
beantwoord worden.  
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Bij de verschijning van Inter Insigniores in 1976 heeft de  Congre- 
gatie voor de Geloofsleer dat zelf bevestigd (GUDDE 1996,27). Zou 
de formulering ‘non ad sacerdotium, sed ad ministerium', die we 
reeds in Lumen Gentium aantroffen om de wijding van rijpere 
mannelijke gehuwde diakenen mogelijk te maken, hier geen 
oplossing zijn? Ordinatio Sacerdotalis (1994) gaat echter niet meer 
op de vraag in. Vrouwelijk diakenschap is reeds vanaf de vroege 
kerk bepleit. Onder de vrouwen, die diaken genoemd zijn, is Fébe 
(Rom. 16:1), maar het diakenschap was evenals de andere ambten 
in het NT nog niet ontwikkeld tot wat het later zou worden. In I Tim. 
3:8-13 worden in het gedeelte over de diakenen ook vrouwen apart 
genoemd. Exegetisch is hun rol niet geheel duidelijk en zijn 
verschillende interpretaties mogelijk (SMELIK 1961,57).  
 
In het Oosten (Chrysostomos) werden zij als vrouwelijke diakenen 
gezien, terwijl de westerse exegese er de vrouwen van mannelijke 
diakenen in zag (JENSEN 1997,50).

82
 Dit zijn naast Filip. 1:1 

overigens de enige plaatsen waar het woord ‘diaken' in de Heilige 
Schrift voorkomt. Diaconessen die hand en spandiensten verlenen 
heeft de kerk altijd gewaardeerd.

83
 Het behoorde in die vroege 

periode tot haar normale taken om te assisteren bij het doopsel van 
volwassen vrouwen, hetgeen in de regel door onderdompeling 
geschiedde. Behalve het ziekenbezoek kwam daar bovendien nog 
het brengen van de heilige communie aan zieke vrouwen bij, een 
taak die soms slechts door vrouwen kon worden volbracht.

84
 Uit de 

verbodsbepalingen van de synoden blijkt, dat men vond, dat vrouwen 
zich te veel aanmatigden. Ze wilden het epistel/evangelie zingen, 
wieroken enz. (FRANSES/ GOEMANS, Katholieke Encyclopedie 1956, 
713). Het probleem begon, toen vrouwen aanspraak maakten op een 
graad in het wijdings- sacrament. Tijdens een bezoek aan Keulen 
ontdekte ik in 1998 bij toeval een convoluut uit de ‘Kölner Dom- 
bibliothek', dat een tekst bleek te bevatten met Canones van het 
Concilie van Chalcedon (451). Canon XV uit de 94e Codex, ‘De 
Diaconissis Mulieribus', zegt dat vrouwen de diakenwijding kunnen 
ontvangen, maar niet voor hun veertigste levensjaar.

85
 De wijding 

geschiedde onder handoplegging van de bisschop onder het 
uitspreken van een gebed, waarin beroemde vrouwen van het OT 
werden genoemd.

86
  

 
Of dit een sacramentele handoplegging was, valt niet met zekerheid 
te zeggen. Wel behoorde de vrouwelijke diaken tot de clerus. Ze 
mocht deelhebben aan de ritus van de volwassendoop, die door 
onderdompeling geschiedde. Dat was de enige liturgische functie die 
zij mocht uitoefenen (JORISSEN 1997,93 en HÜNERMANN 1997,106). 
Als een vrouw na haar ordinatie in het huwelijk trad moest ze 
geëxcommuniceerd worden.

87
 We kennen uit de kerkgeschiedenis 

een aantal vrouwelijke diakenen bij name. Een onderzoek naar 
vrouwen, die tot diaken zijn gewijd, hoe interessant ook, is hier niet 
mogelijk, maar ik geef graag enkele dingen door die ik bij A. Jensen 
vond. Twee votiefinscripties herinneren aan Anna in Rome en 
Ausonia in Dalmatië. In Gallië is een grafschrift bewaard: Hier rust in 
vrede, in goede herinnering, Theodora de diacones, die plus-minus 
48 jaar geleefd heeft. Begraven op 22 juli 539. Voorts: Helaria, de 
dochter van de heilige Remigius van Reims. Ook wordt de naam 
genoemd van koningin Radegunde. Beiden ontvingen de diaken- 
wijding. Sergius, de aartsbisschop van Ravenna, wijdde zijn vrouw 
Euphemia tot diaken. Ondanks de canonieke verbodsregels ontstond 
er een volledige "Ordo ad diaconam faciendam",

88
 die pas aan het 

eind van de elfde eeuw werd afgeschaft (JENSEN 1997,43). 
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Ik verwijs hier naar de bundel Diakonat. Ein Amt fur Frauen in der 
Kirche (HÜNERMAN/BIESINGER/HEIMBACH-STEINS/JENSEN 1997). 
Het is een ‘Fundgrube' waarin vele aspecten aan de orde komen. De 
bundel is de neerslag van een prestigieus opgezet vaktheologisch 
congres, dat georganiseerd werd door de universiteit van Tübingen, 
1-4 april 1997.
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Excurs: Ouderlingen en diakenen 
 
Aan de orde is nu de vraag naar de positie van protestantse 
ouderlingen en diakenen in de zin van ‘ordained ministry'. De 
episcopale diaken heeft een ‘lagere' wijding ontvangen, die als 
voorbereiding kan dienen voor een eventuele priesterwijding (§31c). 
Van protestantse diakenen en ouderlingen is niet helder, of zij hun 
ambt door ordinatie hebben verkregen. In de zin, die LA 39-44 aan 
de ordinatie geeft, is dat niet het geval. De vraag of protestantse 
ouderlingen en diakenen al of niet tot ‘ordained ministry' behoren 
wordt in het oecumenische gesprek regelmatig gesteld.

90
 De vraag of 

het diakenambt een ‘kerkelijk ambt' is, komt in LA 31c zelf ook al aan 
de orde: "Why should deacons be ordained while (...) other ministries 
do not receive ordination?

91
 If they are ordained, do they receive 

ordination in the full sense of the word or is their ordination only the 
first step towards ordination as presbyters?". Niet alleen de vol- 
waardigheid van het ambt van de niet-episcopale diaken, maar ook 
van de ‘episcopale' diaken wordt hier ter discussie gesteld. De vraag 
naar de apostoliciteit van de protestantse ouderling wordt niet 
gesteld, want deze figuur ontbreekt in LA.

92
 LA legt nadruk op 

epiclese en handoplegging bij de ordinatie (LA 39,41,52, 53). Ook in 
de definitie van ‘ordained ministry' (LA 7) worden die beide voor- 
waarden gesteld. Bij de bevestiging in het ambt van ouderling en dat 
van diaken in de SoW-kerken is handoplegging geen vast onderdeel 
van het bevestigingsritueel.
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Berkhof stelt vast, dat de plaats van de ouderling in de kerken van 
gereformeerde confessie nooit eenstemmig is bepaald. De NHK 
heeft na twee ambtsrapporten (zie verder hoofdstuk 9,6) geen kans 
gezien om iets met synodaal gezag te zeggen. "De conclusie wordt 
bij de episcopale kerken al getrokken: de ouderling is geen ambt, 
maar een hulpdienst" (BERKHOF 1984,676). De opmerking van 
Bronkhorst dat in LA over de presbyter zo vaag gesproken wordt 
(behalve dan in de zin van: de plaatselijke predikant), dat "onze 
ouderlingen volkomen de mist ingaan", is op zichzelf genomen juist 
(BRONKHORST 1985,45). Maar het is de vraag of het gaat om een 
lacune in LA. Zou het ook zo kunnen zijn, dat rekening gehouden 
moet worden met een ‘lacune' in de protestantse ambtsopvatting?  
 
Naar mijn idee zou de kritiek zich niet in de eerste plaats op LA 
moeten richten. Zolang wijzelf niet voldoende duidelijk kunnen 
maken in welk opzicht onze ouderlingen en diakenen een ‘echt' ambt 
(BRONKHORST 1979,46) bekleden, doen wij er beter aan eerst ons 
huiswerk te maken en klaarheid te scheppen. Pas dan kan bepaald 
worden of wij geroepen zijn tot aanvaarding van het bisschopsambt
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of dat we ten ‘aanval' gaan en aan de bisschoppelijke kerken vragen, 
hoe zij het zonder het lokale oudstenambt kunnen stellen (BERKHOF 
1984,678). De vraag zal eerst door de gereformeerde traditie beant- 
woord moeten worden, voordat - op betere gronden dan tot nu toe - 
een eigen plaats voor ouderlingen en diakenen in BEM wordt 
opgeëist. 
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LA 32-33 noemt de vele charismata, die de Heilige Geest schenkt en 
die opkomen uit de gemeenschap. ‘Ordained ministry' wordt zelf ook 
als een ‘charisma' gezien, wat door sommigen als het feitelijk op- 
heffen van het eigenlijke charisma wordt geïnterpreteerd (HERMS 
1985,81). Het ambt mag de charismata niet hinderen. Ambt zonder 
charisma kan tot machtsinstituut verschralen. Charismata zonder 
institutionele bedding dragen het gevaar in zich van vervluchtiging, 
fanatisme of subjectiviteit. Sommige charisma's krijgen een erkende 
en officiële plaats in de gemeenschap. Het zijn functies die tijdelijk 
bekleed worden of permanent. Er kan een vergoeding tegenover 
staan: "Ordained persons may be professional ministers in the sense 
that they may receive their salaries from the church. The church may 
also ordain people who remain in other occupations or employment" 
(§46). Over de noodzaak van het onverwachte in een ‘special 
ministry': Hoofdstuk 2,6. 
 
 
Excurs: Belang van de charismata 

 
Een grotere aandacht voor de noodzaak en de verrassing van de 
charismata en dankbaarheid voor alle gaven van de Geest wordt in 
LA node gemist (I Cor. 7:7; I Cor. 12:4; I Cor. 14:26; Gal. 5:22). 
Zeker als men zich de snelle groei realiseert van de charismatische 
beweging en de Pinksterkerken (GEBAUER 1999,178). Het is te 
weinig alleen maar te zeggen, dat het ambt en het charisma elkaar 
niet mogen hinderen. Juist ook die charismata, die geen officiële 
erkenning ondervinden zijn zeer belangrijk voor het leven van de 
gemeente. Is het ambt het geraamte van de gemeente, dan zijn de 
charismata de zintuigen. Is de gemeente Gods een pijler en 
fundament der waarheid (II Tim. 3:15), dan zijn van dat huis de 
ambtsdragers het cement en de charismata de deuren en de ramen. 
 
 
9  LA 34-38 OPVOLGING IN DE APOSTOLISCHE TRADITIE 
 
LA 34 behandelt de apostolische traditie en LA 35-38 de 
apostolische ambtssuccessie. De Petrusdienst, die men hier zou 
verwachten, ontbreekt. In het voorafgaande is over het begrip 
‘apostolisch' al het nodige gezegd. Daarom zijn we daarover nu kort. 
LA 34 beroept zich op het Credo, waarin de kerk zichzelf als 
apostolisch belijdt: "De kerk leeft in continuïteit met de apostelen en 
hun verkondiging". Het gegeven, dat de kerk gebouwd is op het 
fundament van apostelen én profeten (SCHÜTTE 1986

4
,147) en 

Christus als de hoeksteen (Ef. 2:20), speelt in LA geen rol. LA 9c 
noemt wel de apostelen als fundament, maar doet dit met voorbijzien 
aan de profeten.

95
 In LA 34 wordt ‘apostolische traditie' gedefinieerd 

als: "continuity in the permanent characteristics of the Church of the 
apostles". Zorgvuldig — als een soort ‘mission statement' — wordt 
geformuleerd wat daaronder wordt verstaan: het gaat in de kerk om 
het getuigenis van het apostolisch geloof, om de verkondiging en de 
telkens weer nieuwe interpretatie van het evangelie, om viering van 
doop en eucharistie, het overdragen van ambtsverantwoordelijk- 
heden, gemeenschap in gebed, liefde, vreugde, lijden, dienst aan 
zieken en armen, eenheid van plaatselijke kerken en het delen van 
de gaven, die de Heer aan ieder gaf. LA 34c verheldert het onder- 
scheid tussen ‘apostolische traditie' en ‘apostolische suc cessie'. In 
feite ligt hier de basis van de convergentie en van een mogelijke con- 
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sensus (?) tussen de uiteenlopende ambtsopvattingen van de ver- 
schillende kerktradities. 
 
LA 35-38: De apostolische successie krijgt in LA voor reforma- 
torische christenen onevenredig veel aandacht, omdat het voor 
katholiserende kerken zo'n aangelegen punt is. LA noemt het ambt 
van niet-episcopale kerken soms ‘ministry' (§38), zodat men denkt: 
had in deze oecumenische tekst ook het ambt van niet-episcopale 
kerken niet als ‘ordained ministry' benoemd mogen worden, juist 
omdat deze kerken elke suggestie van ongeldigheid van hun ambt 
afwijzen? Hieruit blijkt precies de asymmetrie van de oecumenische 
dialoog over onderlinge ambtserkenning (HOUTEPEN 1994,43). Maar 
in §53-a blijkt het toch mogelijk om het ambt van niet-episcopale 
kerken als ‘ordained' te betitelen. LA 53-b spreekt over het ambt van 
niet-episcopale kerken als ‘a ministry of Word and sacrament'. 
 
LA 35 benadrukt de apostolische successie als zijnde ingebed in de 
apostolische traditie van heel de kerk. ‘Orderly transmission of the 
ordained ministry' wordt gezien als een ‘powerfull expression of the 
continuity of the church'. Van alle kerken, die hier weinig waarde aan 
hechten, wordt gevraagd hun opvattingen over de continuïteit van de 
apostolische traditie te wijzigen. Kerken wier ambt onvoldoende in 
dienst staat van de verkondiging van het apostolisch geloof zouden 
zich moeten afvragen of hun ‘ministerial structures' niet hervormd 
moeten worden. Is deze vraag gericht aan het adres van kerken die 
de geloofsverkondiging verzaken? Welke zijn dat? Of wordt hier 
gerefereerd aan ‘oud zeer'?  
 
Het is bekend dat Calvijn geduchte kritiek heeft geleverd op 
bisschoppen, die leven alsof het ambt van de herder bestaat uit 
louter niets doen, die de preekstoel nauwelijks beklimmen en die 
pochen over apostolische macht, die door opvolging tot hen 
gekomen is. "Maar zo dikwijls als ze daarop pochen, zal ik hun 
opmijn beurt vragen, wat ze nu met de apostelen gemeen hebben. 
Want het gaat niet over een of andere erfelijke leer, die ook aan 
slapenden kan worden verleend, maar over het predikambt, dat zij 
zozeer ontvluchten" (CALVIJN Institutie IV,5,11). 
 
LA 36. Uitgaande van de historisch gegroeide situatie stelt LA 36, dat 
de bisschoppelijke successie van oudsher is beschouwd als "een 
dienst aan en een symbool en een garantie van de continuïteit van 
het apostolisch geloof en de onderlinge gemeenschap". De 
Nederlandse vertaling ‘garantie' (Duits: ‘Schütz') voor ‘guarding the 
continuity' is te sterk, vooral omdat LA 38 pertinent afstand neemt 
van het woord ‘guarantee'. De episcopale successie wordt in LA 36 
niet absoluut gesteld. Het is ‘one of the ways' om het apostolisch 
geloof te continueren, samen met de overdracht van het evangelie 
en het leven van de gemeenschap. Zelf zou ik de volgorde wel willen 
omkeren.  
 
LA 37. Er is een belangrijke oecumenische ontwikkeling gaande. In 
kerken die de episcopale successie kennen, groeit het besef dat in 
kerken die het historisch episcopaat niet hebben behouden, toch een 
zekere continuïteit met het apostolisch geloof is blijven bestaan. In 
veel van die kerken is het wezen (reality) en de functie van het 
episcopale ambt bewaard gebleven, "met of zonder de titel bis- 
schop".  
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Dit is een belangrijke uitspraak, die voor episcopale kerken ruimte 
schept om het apostolisch gehalte te erkennen van de ambten in die 
kerken die de bisschoppelijke successie niet hebben bewaard (§53). 
 
LA 38 ziet de bereidheid groeien bij kerken die de episcopale 
successie niet bewaard hebben om te overwegen die toch te 
aanvaarden als een teken (geen garantie) van de continuïteit en de 
eenheid van de kerk. Sterker nog, kerken die bij herenigings- 
gesprekken betrokken zijn geven al te kennen dat ze bereid zijn de 
episcopale successie te aanvaarden als een teken van de aposto- 
liciteit van heel de kerk. Impliciet erkent LA 38, dat het bisschops- 
ambt in het verleden zeker geen garantie voor eenheid gebleken is. 
De verloren eenheid (‘lost unity') heeft óók betrekking op kerken, die 
de episcopale successie wel hebben bewaard. Men zou de stelling 
kunnen wagen, dat juist de apostolische successie de hoofdoorzaak 
van de kerkelijke verdeeldheid is geworden, waarop de continuïteit 
stuk brak.  
 
 
Excurs: Een episcopaal element? 
 
De vraag die nu vanuit LA beantwoord moet worden, is of een zeker 
episcopaal element aanvaardbaar zou kunnen zijn voor de gerefor- 
meerde traditie in Nederland. Daartoe heb ik een klein onderzoek 
gedaan. Ik pretendeer geen volledigheid, maar meen wel een beeld 
te kunnen schetsen waaruit blijkt, hoe de voornoemde ‘willingness' in 
de Nederlandse SoW-kerken op dit moment ingeschat moet worden. 
Ik heb daarbij gezocht naar positieve geluiden, waaruit enige 
‘willingness' blijkt. Dat het bisschopsambt onder protestanten geen 
totale onmogelijkheid is, blijkt uit het functioneren van episcopale 
elementen (superintendenten) en zelfs bisschoppen in bepaalde 
kerken van gereformeerde signatuur, zoals in die van Schotland, 
Polen, Hongarije en Roemenië.

96 
Bij de lutheranen is het bisschops- 

ambt niet ongebruikelijk. In Skandinavië kennen we de oecume- 
nische pionier, bisschop Söderblom. Maar bij Nederlandse luthe- 
ranen is de bisschop minder in trek. Zo acht C.W. Mönnich het 
bedenkelijk, dat in het lutheranisme soms gefantaseerd wordt, dat 
zo'n apostolische successie toch iets waardevols is. Hij ontkent niet 
dat die successie een "niet onhandig zij het wat louche bezit is van 
bijvoorbeeld de Zweedse lutheranen, die daardoor vlotter konden 
praten met anglicanen en oud-katholieken" (MÖNNICH 1980,71).  
 
W. Bleij moet niets hebben van verbisschoppelijking. Nederlandse 
lutheranen zijn volgens hem kerkelijk net zo laag als de zeven pro-  
vincies waarin zij geboren zijn (BLEIJ 1988,5). Hoewel ook J. Boen- 
dermaker enige bedenkingen heeft, omdat "de lutherse traditie van 
het begin af geen bisschopsambt gekend heeft", heeft hij toch de 
bereidheid de Limabisschop te overwegen (BOENDERMAKER 1989, 
424). Gereformeerden in Nederland zijn vuurbang voor bisschoppe- 
lijkheid (PLOMP 1987,16-19). De oud-katholiek J. Visser heeft dat 
duidelijk geconstateerd bij een discussie tussen reformatorische en 
katholieke theologen, waarbij het erom ging of men in een herenigde 
kerk het bisschopsambt zou kunnen aanvaarden (VISSER 1987,36-
41). Vooral de gereformeerden reageerden afwijzend. Ze meenden 
dat de meer democratische elementen van de presbyteriale kerk- 
structuur in het gedrang zouden komen. Visser citeert de bekende 
uitspraak van Noordmans, dat Calvijn toen hij op het bord de pion 
van de ouderling trok, daarmee de paus schaakmat zette (NOORD- 

MANS 1980,434).  
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Hij noemt deze uitspraak typerend voor Noordmans' terughoudend- 
heid inzake het bisschopsambt. Maar in zijn opstel: Presbyteriaal of 
episcopaal heeft Noordmans een heel eigensoortige gedachtengang 
ontvouwd, die ik beslist niet als anti-episcopaal zou willen kenschet- 
sen. Hij eindigt met de uitspraak, dat er mogelijk een bisschoppe- 
lijkheid is, "die als schildwacht der eeuwigheid wil staan" (NOORD- 

MANS 1984,150).  
 
J. Plomp stelde in de GKN de vraag aan de orde of in het 
presbyteriaal-synodale stelsel een episcopaal element geoorloofd of 
zelfs wenselijk was (PLOMP 1967). Dit naar aanleiding van een 
discussie op de Synode van Apeldoorn (1961/62) over eventueel aan 
te stellen ‘pastores pastorum'. Een voorstel hiertoe was met ruime 
meerderheid verworpen. Volgens Plomp was hieraan een duidelijk 
anti-episcopale gezindheid debet. Zelf betreurde hij de afwijzing, 
omdat zijns inziens een meer episcopale inslag van het pres- 
byterianisme een efficiënter bestuur van de kerk zou bevorderen. De 
kerk zou op alle niveaus beter functioneren en er zou een doel- 
treffender pastoraat over de ambtsdragers uitgeoefend kunnen 
worden. Ook de kwetsbare positie van predikanten in het beroe-
pings werk zou er door kunnen verbeteren. Het opwerpen van de 
vraag naar een episcopaal element was gedurfd, want Nederland 
houdt per definitie niet van hiërarchie en men is allergisch voor 
bisschoppelijkheid.
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 Zoals Plomp zelf al constateerde waren er 

aanhangers van het presbyteriaal-synodale stelsel voor wie dit 
systeem van kerkregering het enig schriftuurlijk mogelijke was en 
welhaast een equivalent van jus divinum.  
 
De ‘vader' van de GKN, Abraham Kuyper, had in 1884 geschreven, 
dat na de mislukking van het roomse en de teleurstelling van het 
lutherse stelsel tenslotte het beste, zuiverste door Gods Woord 
gewilde stelsel van kerkregering door Calvijn
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 gevonden was 

(KUYPER 1884,49). Het consequente presbyterianisme heeft in 
Nederland vooral voet aan de grond gekregen door de opstelling van 
Voetius, die dit niet aan Calvijn, maar aan Beza had ontleend. 
Nadere bewijsvoering omtrent Beza’s antiepiscopale opstelling wordt 
door Plomp verder aangevoerd, maar ik moet dit laten rusten om me 
te beperken tot diens conclusie, die luidt dat het eventueel invoeren 
van een episcopaal element in de presbyteriaal-synodale kerkorde 
op zichzelf noch onbijbels noch on-calvijns noch ongereformeerd kan 
worden genoemd (PLOMP 1967,26).  
 
Interessant in verband met LA is vooral Plomps motief om een 
episcopaal element te bepleiten in de gereformeerde kerkregering: 
namelijk dat in het presbyteriaal-synodale stelsel het gezaghebbende 
persoonlijke element van de ambtsuitoefening onvoldoende is. Eer- 
der vond ook W.F. Dankbaar, dat in de principiële keus van de Refor- 
matie tegen de hiërarchie niet alleen het persoonlijk gezag in de 
leiding van de kerk, maar ook de pastorale zorg over de ambts- 
dragers in de verdrukking dreigde te geraken (DANKBAAR 1959,110). 
Door de jaren heen klonken telkens stemmen, die het opnamen voor 
het aanstellen van een soort superintendent of moderator. In een in 
Friesland gehouden rede pleitte P.A. van Stempvoort in 1961 voor de 
aanstelling van provinciale kerkpresidenten. "Geen mannen met 
bisschopsgewaden aan en grote kruisen op de borst, maar mannen, 
die door de ervaring van jaren geleerd en door persoonlijke wijsheid 
met gezag kunnen optreden" (SCHROTEN 1961,167). Maar de vrees, 
dat zo'n moderator een verkapte bisschop wordt, zit wel diep. Een 
meerdere vergadering met meer zeggenschap over de gemeenten of 
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een soort bisschop, zou heilzaam kunnen zijn voor het beroepings- 
werk, stelde A. van Ginkel. Het zou ‘ideaal' zijn, wanneer een 
kruising tussen een episcopale en een presbyteriale structuur 
mogelijk zou blijken (VAN GINKEL 1979,51). In datzelfde jaar hoorden 
we ook B.J. Aalbers zeggen, dat een gereformeerde bisschop "niet 
helemaal onzin" is (AALBERS 1979,41), hetgeen hij nog eens her- 
haalde naar aanleiding van de synodale bespreking van het rapport: 
Het bisschoppelijk ambt (ongepubliceerd) uit 1995, dat de vraag van 
Lima serieus nam.  
 
Zo is er meer dan eens voor gepleit om de gereformeerde 
kerkstructuur enigszins aan te passen aan de eisen des tijds. Hoewel 
G.P. van Dam het woord episcopaal niet noemt, vraagt ook hij 
feitelijk toch om het invoeren van een episcopaal element in de 
gereformeerde kerkorganisatie (VAN DAM 1988,8). Hij doet dat niet 
op gronden van oecumenische aard, maar zuiver vanuit zijn 
praktische ervaring met problemen op het plaatselijk vlak. Met de 
kans, dat zij die vandaag "luide vragen om een episkopos na 
aanvaarding van zulk een figuur nog luider zouden gaan roepen, 
maar dan over de willekeur van de episkopos" (LEKKERKERKER 
1961,39).
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Ook H. Wiersinga heeft ernstige kritiek geuit op het presbyteriale 
systeem, maar dan in omgekeerde richting: het is hem nog te 
hiërarchisch. Hij vreest voor een ‘domineeskerk' en denkt dat 
bepaalde liturgische handelingen, die aan predikanten zijn voorbe- 
houden (de bevestiging in het ambt met handoplegging, sacraments- 
bevoegdheid en het mogen uitspreken van de zegen) restanten zijn 
van het monarchale ambt, waardoor de predikant een soort ‘litur- 
gische macht' heeft, die hem boven de andere ambtsdragers verheft 
(WIERSINGA 1979,58). Zijn grootste bezwaar is dat van de ‘onper-
soonlijkheid' en dat is ironisch genoeg nu juist het punt, dat mensen 
als Plomp en Van Dam, Dankbaar, Van Stempvoort, Schroten en 
Van Ginkel er toe brengt vóór het invoeren van een episcopaal 
element te pleiten. Het is ook de vraag van de episcopale aan de 
niet-episcopale kerken. Als de collegiale en communale dimensies in 
de ambtsuitoefening zoveel aandacht vragen, verliest het ambt dan 
zijn persoonlijke dimensie niet (§26c)?  
 
Alle geluiden ten gunste van een episcopaal element berusten vooral 
op praktische overwegingen. Niemand heeft in positieve zin verband 
gelegd met de apostolische successie. En precies dat is in LA 37 het 
punt waar het op aan komt. In de jaren vijftig lag dat wel anders, toen 
de kwestie speelde van het ‘Hilversums Convent' (zie hoofdstuk 9,6). 
Voor de hervormd-katholieke theologen van toen was juist het 
bisschopsambt in de apostolische successie het belangrijkste punt, 
dat zij scherp wilden onderscheiden van de vraag om krachtig 
leiderschap.
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Is het mogelijk en wenselijk, dat een presbyteriale kerkstructuur een 
episcopaal element in zich opneemt? Van Ruler heeft in 1961 
gezegd, dat episcopalen in elk geval in hun bisschop geloven en 
presbyterialen nauwelijks in hun ouderling. Hij heeft zich toen ook 
afgevraagd of de laatsten op de duur de bisschop kunnen blijven 
afwijzen, daarmee doelend op de sacerdotale bisschop, niet de 
functionele. Met minder kan het volgens hem niet toe. Hij vroeg zich 
zelfs af of wij terwille van de eenheid niet "enige onwaarheid moeten 
willen aanvaarden" (VAN RULER 1978,77). Onlangs is dit aspect door 
J. Kronenburg weer opgenomen in zijn artikel, dat de titel draagt: Een 
‘episcopresby-gational-'kerkmodel (KRONENBURG 1997,258-265).  
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We concluderen dat in de gereformeerde traditie duidelijk pleit- 
bezorgers te vinden zijn voor het invoeren van een episcopaal 
element in de kerkstructuren. Binnen de GKN zijn de argumenten 
daarvoor veelal praktische van aard, gericht op efficiëntie en op een 
beter functioneren van het kerkelijk leven. Principieel is men echter 
‘vuurbang' en ‘allergisch'  voor het invoeren van hiërarchische kerk- 
structuren. In de NHK en de ELK geldt hetzelfde, zij het dat daar een 
meer ‘katholiserende' invloed gewerkt heeft. Gaat het de kant van de 
bisschop uit (GOSKER 1989,168-173)? Zou in de SoW-kerken niet 
serieus overwogen kunnen worden of — mede terwille van de 
oecumene — een aan termijn gebonden, collegiaal systeem van 
episkopè met omschreven bevoegdheden aanvaardbaar zou kunnen 
zijn? Er is echter nog een ander argument, dat hoe langer hoe meer 
gewicht krijgt. De huidige ontwikkelingen in het kerkelijke leiding 
geven zijn sterk aan veranderingen onderhevig en bewegen zich 
momenteel in een centralistische richting, die aangestuurd wordt 
door marktwerking. Dat is niet alleen in Nederland zo (BOELE 1999, 
5), ook in Duitsland is deze ontwikkeling onmiskenbaar aanwezig, 
met alle gevolgen voor kerkelijke ambtsdragers, die als ‘managers' 
moeten gaan optreden.

101
 Tegen de huidige marketingconcepten, die 

de zogenaamde ‘managementisering' van de kerkelijke organisatie 
bevorderen, heb ik me publiekelijk gekeerd (GOSKER 1994a en 
1994b), maar het is nog maar de vraag, of deze ontwikkeling te 
keren is. Ik signaleer, dat enerzijds met het centralisme ook de 
kerkelijke bureaucratie toeneemt en aan de andere kant, dat er vraag 
is naar meer ‘smoel' in de kerk.

102
 Ik versta de kreet ‘meer smoel in 

de kerk' als een verlangen naar een helder concept van leiding 
geven in de kerk, dat gepaard gaat met een grote mate van 
herkenbaarheid.

103
 We moeten in ieder geval niet naar de situatie toe 

van verzakelijkte kerkleiders zonder spirituele en pastorale lading 
(BOENDERMAKER 1989,425). 
 
Vertaald naar Lima toe zou ik zeggen: er is een tendens naar een 
grotere nadruk op het persoonlijke en spirituele element in de 
kerkelijke structuren van leidinggeven. Het is van groot belang, dat 
kerkelijke ambtsdragers, die een officiële erkende roeping en 
zending van de kerk ontvangen hebben, het gezicht en het beleid 
van de kerk bepalen in wisselwerking met de geloofsgemeenschap. 
Wellicht hebben bisschoppen dan oudere papieren in de kerk dan 
ondoorzichtige en ontoegankelijke kerkelijke managementteams, 
waarbij niet geheel duidelijk is wie voor wat en voor wie aanspreek- 
baar is. Daarom mijn voorstel: Zou in de Nederlandse SoW-kerken 
niet serieus overwogen kunnen worden — mede onder invloed van 
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen — of een aan termijn 
gebonden, collegiaal systeem van episkopè met welomschreven 
bevoegdheden aanvaardbaar zou kunnen zijn? Lima vraagt aan de 
kerken die het bisschopsambt niet hebben bewaard, of zij de 
apostolische successie kunnen leren waarderen en eventueel 
aanvaarden. Met de formulering in §34 kunnen niet-episcopale 
kerken van harte instemmen, sterker nog: ze willen bewust in die 
traditie staan. Zelfs christelijke bewegingen die weinig van ambten 
en sacramenten moeten hebben, hechten eraan te verklaren, dat ze 
zich zelf beschouwen als staande op apostolische grond, zoals het 
Leger des Heils (One faith 1990,51). Faith and Order heeft gezocht 
naar een mogelijkheid om de katholieke leer van het bisschopsambt 
in apostolische successie (als continuïteit vanaf de oorsprong der 
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kerk) open te breken. Fundamenteel voor ware apostoliciteit wordt 
dan, dat de kerk trouw is aan de leer van de apostelen in lijn met de 
Heilige Schrift. Met andere woorden: ambtsopvolging is niet aposto- 
lisch, omdat de historische verbinding ononderbroken is, maar van- 
wege de trouw aan de Schrift en de zuivere leer der apostelen. Toch 
wil men ook het aspect van de bisschoppelijke ambtssuccessie 
honoreren en daarvoor heeft men de formulering gevonden, dat die 
successie gezien kon worden als een teken (‘sign') van continuïteit 
en eenheid, een gegeven dat in LA 38 weer is opgenomen. LA 39c 
gaat er van uit, dat kerken die elkaar willen erkennen in het teken 
van de apostolische successie ook de oude traditie willen volgen, dat 
het de bisschop is, die nieuwe ambtsdragers ordineert, met actieve 
betrokkenheid van de geloofsgemeenschap. 
 
LA biedt hoopvolle oecumenische perspectieven door een 
eindweegs mee te gaan in het oecumenisch verworven begrippen- 
materiaal (ambt van episkopè in enigerlei vorm, apostolische 
traditie). Toch is de reactie van veel protestantse kerken, dat het 
neerkomt op de noodzaak van de aanvaarding van de bisschop in 
apostolische successie door de niet-episcopale kerken. Een nood- 
zaak die inderdaad door de Vaticaanse reactie op LA nog eens 
krachtig wordt onderstreept. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat bij 
de WARC de reactie is binnengekomen, waarom bisschoppen nog 
nodig zijn, als LA erkent dat het ambt van episkopè in niet-episcopale 
kerken bewaard gebleven is. Maar waarom zou de reactie niet kun- 
nen zijn, dat het een grote oecumenische stap voorwaarts is, dat LA 
erkent dat een ‘laagkerkelijke' bisschop mogelijk is? Stel dat zo'n 
soort bisschop zou kunnen passen in een presbyteriale structuur, 
zou dat dan geen verrijking zou kunnen zijn van onze oecumenische 
katholieke functie? Enerzijds kan de gemeente in de bisschop de 
belichaming van haar eenheid zien, anderzijds komt in diezelfde 
bisschop de verbondenheid met de zusterkerken tot uitdrukking. LA 
brengt nadrukkelijk onder onze aandacht, dat de bisschop de figuur 
is, die zou kunnen staan voor de continuïteit en de ‘eenheid van het 
lichaam van Christus'. 
 
Mede vanwege de in LA gestelde vraag, werd door de Generale 
Synode van de GKN (Gouda, november 1986) aan de deputaten 
oecumene een studieopdracht verstrekt om de mogelijkheden nader 
te verkennen. Het resultaat daarvan is aangeboden aan de Synode 
van Haren 1995. Dit rapport, getiteld Het bisschoppelijk ambt, erkent 
dat gereformeerden een ambt van episkopè kennen, dat niet alleen 
plaatselijk maar ook bovenlocaal vorm krijgt via de kerkvisitatie. Ook 
continuïteit is belangrijk voor de GKN en deze krijgt voornamelijk 
vorm door de binding van de ambtsdragers aan de belijdenis- 
geschriften.  
 
In de SoW-kerken kunnen ambtsdragers alleen door predikanten in 
hun ambt worden bevestigd. Eenheid is in deze traditie niet het 
sterkste punt, al liggen er in het presbyteriaal-synodale systeem 
goede mogelijkheden open, die meer dan tot nu toe benut zouden 
kunnen worden. Liturgisch gezien benadert de predikant de oud- 
kerkelijke bisschop. In de SoW-kerken is tot nu toe de regel 
gehandhaafd, dat de predikanten de exclusieve bevoegdheid hebben 
om voor te gaan in de dienst van Woord en sacrament. En in die zin 
is het ambt van predikant scherper onderscheiden van de beide 
andere ambten dan in BEM het geval is. De structuur van het 
drievoudig ambt loopt niet parallel aan LA, het persoonlijk aspect van 
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de ambtsuitoefening is onderbelicht en een regionaal ambt ontbreekt. 
Dit rapport zal in SoW-verband besproken worden, maar heeft "geen 
hoge prioriteit".

104 

 

Excurs: De Petrusdienst 
 
Opvallend is dat LA met geen woord zinspeelt op het pauselijk 
primaat.

105
 Wij kunnen er hier slechts enkele opmerkingen over 

maken, die de huidige oecumenische positie aangeven. De tijd dat 
Luther het pausdom als de ‘antichrist' betitelde is voorbij (LOHFF 

1971). De voorstelling van de antichrist is ontleend aan II Thess. 2:4, 
waar een tegenstander getekend wordt, die zich tegen God verheft 
en dus eigenlijk in Gods plaats gaat staan. Precies dat was volgens 
Luther en de zijnen van toepassing op de paus, ook al tekenen we 
erbij aan dat we bij Melanchthon een wat mildere houding aan- 
treffen.

106
 Ook Calvijn moest van het pausdom niet veel hebben 

(Institutie IV,6,7). Hij spreekt zelfs over de tyrannie van het pausdom 
(IV,5,1). Thans wordt van rooms-katholieke zijde bij voorkeur gespro- 
ken over de ‘Petrusdienst' (STIRNIMANN/L.VISCHER 1975).  
 
Dit kan opgevat worden als een uiting van een kritische houding ten 
aanzien van het pausschap, zoals dat historisch is gegroeid en op dit 
moment feitelijk functioneert. In een in 1982 in opdracht van de NHK 
en de GKN uitgegeven geschrift Onze gezamenlijke opdracht in de 
jaren '80 schreven de samenstellers dat reformatorische christenen 
bereid moeten zijn ook te spreken over de moeilijkste en hardste 
vraag in de dialoog, namelijk het primaat van de bisschop van Rome, 
en dat we een gesprek over een mondiaal ambt niet uit de weg 
mogen gaan (Onze gezamenlijke opdracht 1982,52).  In de verkla- 
ring van de Congregatie voor de Geloofsleer Mysterium Ecclesiae, 
was onder Paus Paulus VI in 1973 de onfeilbaarheid van het spreken 
van de bisschop van Rome ‘ex cathedra' nog eens benadrukt 
(DENZINGER 4535). Aanleiding daartoe was kritiek uit eigen kring, 
namelijk het theologisch werk van H. Küng en met name het boek: 
Onfeilbaar?, dat hij schreef. FO heeft de kwestie van het Perusambt 
niet aan de orde gesteld. In LA ontbreekt zelfs iedere verwijzing 
ernaar, terwijl het toch een van de grootste struikelblokken is op weg 
naar de éne kerk van Christus. Het is duidelijk, dat dit zwijgen over 
het universele eenheidsambt niet betekent dat de zaak is opgelost, of 
minder belangrijk geacht wordt (FRIELING 1983,144). Uiteraard is dit 
aan rooms-katholieke zijde niet onopgemerkt gebleven. De reactie 
van het Vaticaan op LA bevat de zinsnede: "and should not the 
question of an universal ministry in the Church be explored? By what 
authority are such questions decided?" (CRB VI,9).  
 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft hierover opgemerkt, 
dat de ‘Petrinische dienst' door LA weliswaar niet is uitgesloten, maar 
"men zou het rapport ook zo kunnen verstaan, dat er geen ruimte 
wordt gelaten aan deze katholieke overtuiging" (Overwegingen 1984, 
7). In het oecumenisch gesprek is het Petrinisch ambt overigens ruim 
aan de orde geweest

107
 en daarbij heeft men stellig meer begrip voor 

elkaars problemen gekregen. Het bewust achterwege laten van een 
paragraaf over de Petrusdienst was wellicht in die zin wijs, dat LA 
niet is ondergegaan in een stroom van antipapistische reacties. Maar 
over de Petrusdienst is het laatste woord nog lang niet gesproken. 
Voorlopig houd ik het nog maar even op een gevleugeld woord van 
G.Th. Rothuizen, die gezegd heeft: "De beste paus is de paus, die de 
paus opheft, en zou de man die dat doet van ons allemaal niet 
mogen blijven?". 
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10 LA 39-50 ORDINATIE 
 
LA spreekt in het gedeelte over de ordinatie over de betekenis (39 
40), de handeling (41- 44) en de voorwaarden voor ordinatie (45-50). 
Oecumenisch belangrijk is, dat de ordinatie in alle reformatorischen 
kerken bewaard gebleven is (JORISSEN 1996, 38). Kerken die deel 
uitmaken van de Leuenberger Kirchengemeinschaft spraken dat ook 
uit: "The Lutheran Churches like the Reformed have held on to 
ordination", Leuenberger Texte (HÜFFMEIER 1995,100). LA 39 stelt 
dat de kerk bepaalde leden in Christus' naam voor het ambt 
ordineert, onder aanroeping van de Heilige Geest en onder hand- 
oplegging (I Tim. 4:14 en II Tim. 1:6).

108
  

 
Zo kent de ordinatie dus een christologisch en een pneumatologisch 
aspect. De ordinatie kan alleen verricht worden door wie hiertoe 
bevoegd zijn in trouw aan het apostolisch getuigenis. Subject van de 
ordinatie is de verrezen Heer zelf, die ordineert en de ambtsgave 
verleent (‘bestows the gift'). De handoplegging is teken van de gave 
van de Geest. Zo wordt zichtbaar, dat het ambt was ingesteld bij 
openbaring door Christus (‘was instituted in the revelation 
accomplished in Christ'). De ordinatie is specifiek gericht op de 
onderscheiden taken van bisschoppen, presbyters en diakens. Over 
de vraag, of elke ordinatie van hetzelfde gewicht is staat hier niets, 
maar LA 31c noemde al ‘differentiaties' in de ordinatie, die een 
hiërarchisch element niet bij voorbaat uitsluiten. 
 
LA 40 geeft aan, dat ordinatie een handeling is van God en van de 
gemeenschap, waarbij de geordineerden door de Geest gesterkt 
worden voor hun taak. De gemeente is wezenlijk betrokken door 
haar approbatie, haar aandeel in de liturgie en haar gebeden. In LA 
40c wordt teruggegrepen op het NT en er wordt een uitleg gegeven 
van enige grondwoorden, die ook al in de Accratekst te vinden waren 
(cheirotonein en epitithèmi tès cheiras). Er is duidelijk verschil tussen 
de impliciete culturele achtergrond van het Griekse ‘cheirotonein' en 
het Latijnse begrip ‘ordinare', een term die ontleend is aan het 
Romeinse recht, (zoals de Ordo Clarissimus een uitdrukking is voor 
de Romeinse Senaat). 
 
LA 41 beschrijft de handeling van de ordinatie. Volgens oude 
christelijke traditie vindt deze plaats in de samenhang van de 
eredienst, met name de eucharistie, die in de Catholica nog steeds 
het hart van de eredienst is. Ook in de Reformatie vindt de ordinatie 
plaats in de zondagse eredienst van de gemeente. De handeling van 
de ordinatie (bestaande uit epiclese en handoplegging), wordt in LA 
geen sacrament genoemd, wel een sacramenteel teken. Naar 
rooms-katholiek verstaan is dat te weinig. De term ‘effective sign' is 
blijkbaar verworpen, maar in de Vaticaanse reactie wil men er toch 
aan vasthouden: "Catholics would like it to be stated clearly that 
ordination is not  only a sign, but an effective sign" (CRB VI,34). 
 
 
 
Excurs: Handoplegging 
 
Binnen de Reformatie heeft de handoplegging bij de ordinatie niet die 
sacramentele waarde, die de Catholica er aan toekent. In de tijd van 
de Reformatie en daarna zijn er steeds discussies geweest over de 
zin van de handoplegging bij de bevestiging van predikanten (VREE 
1997,119).  
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Sommigen hechtten er weinig waarde aan, zijn er gedachtig aan I  
Tim. 5:22 heel voorzichtig mee, of zijn er zelfs op tegen. Zo noemde 
Spurgeon de handoplegging "laying idle hands on empty heads" 
(HINSON 1986,96). Anderen binnen de Reformatie zijn de waarde 
van de handoplegging juist steeds beter gaan zien. Momenteel is er 
binnen de Nederlandse SoW-kerken een hoogkerkelijke stroming, 
die handoplegging bij ordinatie hoger waardeert en ook bij ouder- 
lingen en diakenen aanmoedigt (zie hoofdstuk 10,6). De charisma- 
tische stroming binnen de SoWkerken heeft ook hogere waardering 
voor de handoplegging, maar geeft er een bredere betekenis aan.

109 

 
Door de Hervormers is de ordinatie als een sacrament, dat de 
wijdeling een ‘character indelebilis' toebedeelt altijd duidelijk af- 
gewezen uit vrees voor clericalisme, al heeft men de hand- oplegging 
bij de ambtsbevestiging toch weten te bewaren. Calvijn wilde hand- 
oplegging wel toelaten als nuttig voor het volk, mits er geen sprake 
was van ‘roomse superstitiën'. De ceremonie moest de geordineerde 
er aan herinneren, dat ordinatie betekent: toewijding aan God en aan 
de kerk (CALVIJN Institutie IV,3, 16). Ook Luther had zijn bezwaren, 
maar Lutherkenners zijn het onderling niet eens over de waarde 
(GOERTZ 1997,318) of de meerwaarde (LIEBERG 1962, 201), die de 
reformator in de loop van zijn leven aan de hand- oplegging heeft 
toegekend. Bekend is Luthers nuchtere uitspraak, waarbij hij de 
handoplegging vergelijkt met het werk van een notaris in een 
wereldlijke zaak.

110 

 
Bucer rekende de handoplegging niet tot de sacramenten, maar tot 
de sacramentele ceremoniën. Hij onderstreepte in de loop van zijn 
leven hoe langer hoe meer het sacramentele karakter van de 
handoplegging, maar hij hield alle automatisme voor uitgesloten (VAN 

'T SPIJKER 1987,380). LA 41 benadrukt opnieuw, dat de handeling 
van de ordinatie beschouwd wordt als een ‘act of the whole 
community' en zeker niet als het optreden van een bepaalde stand of 
de geordineerde zelf. Hier wordt het statement van LA 39 herhaald, 
dat de ordinatie bestaat uit handoplegging en epiclese door "those 
appointed to do so".  
 
LA 42-43 gaat in op de epiclese (‘an invocation to God') en op de 
wederzijdse verplichtingen aan elkaar van de geordineerden en de 
gemeenschap die zij dienen, in locaal verband, maar ook in het 
bovenlocale verband van de universele kerk. Zorgvuldig wordt de 
relatie aangegeven tussen God, die de initiatiefnemer en de 
eigenlijke ordinator is (‘the otherness of Gods initiative') en tot wie de 
bede gericht is om de kracht van de Heilige Geest voor de nieuw 
geordineerde. De bede om de Heilige Geest is een zeer wezenlijk 
onderdeel van de ordinatie (GY 1980,70). Het is een echte bede, 
geen bezweringsformule. Het schriftcitaat Joh. 3:8 dient om iedere 
gedachte te weerspreken, dat de handeling van de ordinatie 
automatisch een vermogen zou inhouden om over de Heilige Geest 
te beschikken.  
 
Er is een volkomen afhankelijkheid (‘absolute dependence') van God 
betreffende de verhoring van het gebed van de kerk. In LA 43 wordt 
de ordinatie beschreven als een teken van de verhoring van dit 
gebed. Nogmaal wordt benadrukt, dat de vervulling van de epiclese 
staat in de vrijheid van God. De kerk ordineert in het vertrouwen, dat 
God getrouw is aan zijn belofte in Christus. De ordinatie wordt in LA 
43 niet voluit een sacrament genoemd, maar wel wordt de ordinatie 
omschreven als een ‘op sacramentele wijze doordringen van God in 
menselijke verbanden'. 
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LA 44 spreekt niet over ‘verlenen' maar over ‘erkennen' van de 
ambtsgaven. Door de nieuwe ambtsdrager te aanvaarden, erkent de 
gemeente de gaven van deze ambtsdrager en verplicht zij zich 
daarvoor open te staan. De vraag of de ambtsgenadegaven bij de 
ordinatie op bijzondere wijze verleend worden (of niet) is een oude 
kwestie, die in de zeventiger jaren oecumenisch gezien nog tot de 
‘offene Fragen' behoorde (BÜRGSMÜLLER/FRIELING 1974,30).

111
  

 
De spanning zat al enigszins verborgen in LA 15, waar het eerst lijkt 
of het ambtsgezag aan de ambtsdrager wordt verleend bij de 
ordinatie: "The authority of the ordained minister is rooted in Jesus 
Christ who has received it from the Father (Matt. 28:18), and who 
confers it by the Holy Spirit by the act of ordination". Maar vervolgens 
werd ook de erkenning door de gemeenschap verwoord: "This act 
takes place within a community which accords public recognition to a 
particular person". Dit zagen we ook in LA 41: ordinatie is tegelijker- 
tijd ‘epiklesis', ‘sacramental sign', ‘acknowledgment of gifts' en ‘com- 
mitment'. Al hebben de kerken verschillende ordinatiepraktijken, toch 
stelt LA voor dat kerken elkaar erkennen in het teken van de 
apostolische successie, waarbij de bisschop degene is die ordineert, 
terwijl de gemeente participeert. Voor de doorwerking van de 
Limatekst op de nieuwe formulieren voor de ambtsbevestiging in de 
Nederlandse SoW-kerken verwijs ik naar hoofdstuk 10 
 
 
 
Excurs: Erkenning of verlening 
 
De discussie over ‘erkenning' of ‘verlening' van het ambtscharisma bij 
de ordinatie heeft vanaf Lausanne 1927 een rol gespeeld in het 
oecumenisch gesprek. In de introductie van FD wordt gesteld dat de 
protestantse traditie in brede zin er van uitgaat, dat "the grace which 
fits men for the ministry is immediately given by God, and is 
recognised, not conferred, in ordination" (THURIAN 1983

2
,216). Dit 

hangt samen met de protestantse visie op de rooms-katholieke 
wijding. Daarachter schuilt het idee van de verheffing, de ‘elevatie'. 
Deze verheft de wijdeling in de bovennatuur. En zo maakt de 
wijdeling dan deel uit van de ordo, de clericale stand en ontvangt het 
‘character indelebilis' (LEHMANN/PANNENBERG 19863,158).  
 
De gedachte dat iemand eerst ‘ambtsgenade' verleent wordt, wat de 
wijdeling bij de ordinatie op een hoger plan brengt — om diegene 
pas dan geschikt te achten voor het ambt — stuit op reformatorisch 
verzet. "Zo wordt de ordinandus eerst wat omhoog gemasseerd in 
Gods richting, om zo tot representant van God te worden" (VAN 

RULER 1971,19). Calvijn heeft de idee der elevatie afgewezen met 
zijn beroemde woorden over de dienaar van het Woord, die in Gods 
naam mag spreken als "een of ander mensje, dat uit het stof is 
opgerezen". De gemeente wordt opgeroepen zich gaarne door zijn 
dienaar te laten onderwijzen, "hoewel deze in geen enkel opzicht 
boven ons uitsteekt" (CALVIJN Institutie IV,3,1). 
 
LA 45-50 behandelt de voorwaarden voor ordinatie. Roeping is het 
eerstnodige (LA 45). Deze roeping (vocatio) kan voortkomen uit een 
persoonlijk roepingsbesef, dat voortkomt uit de omgang met God. 
Het eigen gebed kan daarin een rol vervullen, maar ook aanmoedi-  
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ging vanuit de geloofsgemeenschap. Deze roeping moet op authen- 
ticiteit worden getoetst en de kerk moet de gaven die iemand 
geschikt maken voor het ambt erkennen (approbatio). Belangrijk is, 
dat LA 45 uitspreekt, dat men voor de vervulling van ‘ordained 
ministry' niet ongehuwd hoeft te zijn. Het celibaat is geen voorwaarde 
voor de ordinatie. Dat betekent dus, dat kerken die voor hun ordinatie 
een celibatair leven als voorwaarde stellen deze conditie niet 
inbrengen in het oecumenisch gesprek. Waarvan acte. 
 
LA 46 stelt dat ambtsdragers professioneel ten dienste van de kerk 
kunnen werken, maar ook mensen die hun ambt uitoefenen in 
combinatie met een andere (betaalde) baan kunnen worden 
geordineerd. Zo is ruimte gelaten aan niet-professionele ambts- 
dragers (de protestantse ouderling en diaken?). Voor elk ambt is een 
passende theologische, spirituele en sociale voorbereiding nood- 
zakelijk. De voorbereidingstijd is tevens een toetsingsperiode, waar- 
uit blijkt of de kandidaat-ambtsdrager de benodigde capaciteiten 
heeft en voldoet aan de gestelde voor waarden (LA 47). In de regel 
stelt men zich niet voor een beperkte tijd of een bepaalde termijn, 
maar onvoorwaardelijk voor het ambt beschikbaar. Verlof uit de 
dienst is mogelijk, maar daarvoor is speciale toestemming vereist. De 
ordinatie kan dan niet worden herhaald.  
 
 
LA 48 spreekt over de erkenning van het ‘God given charism of 
ministry' in de context van de eenmaligheid van de ordinatie. 
 
 
LA 49 is een belangrijke paragraaf, want hierin wordt gesteld dat de 
voorwaarden, die in de eigen kerk voor de ordinatie gelden, niet 
zonder meer algemeen geldig zijn en niet gezien moeten worden als 
een grond om het ambt in andere kerken niet te erkennen.  
 
 
LA 50 verdisconteert de veranderingen in de cultuur en laat de 
mogelijkheid open voor experimenten met nieuwe vormen. Wat 
betreft ‘ordained ministry' vraagt de tekst of de kerken zich opnieuw 
willen bezinnen op de condities waaronder kandidaten voor het ambt 
al of niet worden toelaten. In sommige kerken worden kandidaten uit 
het ambt geweerd vanwege een handicap of omdat ze tot een 
bepaald ras of een bepaalde sociologische groep behoren.  
Het probleem van het niet-ordineren van vrouwen wordt hier niet 
meer genoemd. Het is in LA ‘naar voren' geschoven en opgenomen 
in een eigen paragraaf (LA 18). LA noemt verder geen niet-theologi 
sche factoren, maar deze spelen toch hun rol. Daardoor staat er op 
de tekst meer spanning dan uit de letterlijke bewoordingen blijkt. 
 
 
 
11  LA 51-55 OP WEG NAAR WEDERZIJDSE AMBTSERKENNING 
 
Paus Leo XIII verklaarde in zijn brief Apostolicae Curae et Caritatis 
(1896) nog dat de anglicaanse wijdingen (CURRAN 1996,101) van nul 
en generlei waarde waren (DENZINGER 3319). Toen Küng in 1973 
pleitte voor onderlinge ambtserkenning was de reactie van het Duitse 
episcopaat, dat er niet getornd mocht worden aan de noodzaak van 
de sacramentele wijdingsmacht als voorwaarde voor geldige ambts- 
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bediening, en dat er geen afscheid kon worden genomen van de 
priesterlijke opvattingen van het kerkelijk ambt (HOUTEPEN 1980, 
111). Is het tij gekeerd? Mijns inziens is er nog een lange weg te 
gaan.

112
 De slotparagrafen van LA zijn gericht op onderlinge ambts- 

erkenning, die kerken kan helpen om hun verloren eenheid te 
hervinden en in een nader te bepalen vorm van herkregen eenheid 
samen met elkaar te leven. Daarbij moet volgens LA doelbewust te 
werk worden gegaan, waarbij niet alles voor alle kerken op dezelfde 
wijze moet verlopen, want: "different steps are required of different 
churches". 
 
 
LA 51 vraagt soepelheid van de kerken om hun eigen opvattingen en 
hun dagelijkse praktijk opnieuw te toetsen aan de ‘original intentions' 
van ‘ordained ministry'. Vermoedelijk is hiermee bedoeld, dat deze 
‘original intentions' in LA zelf zijn neergelegd en dat de kerken hun 
eigen ambtspraktijk en ambtsopvatting aan LA kunnen toetsen, om te 
zien of ze op die manier ook zelf tot vernieuwing van hun denken 
kunnen komen. Veel van wat al gezegd is, wordt in deze laatste 
paragrafen nog eens herhaald. 
 
 
LA 52 benadrukt opnieuw het belang van de apostolische 
successie/traditie.  
 
 
LA 53 spreekt nog eens duidelijk uit, dat voorwaarde voor 
wederzijdse ambtserkenning vooral is gelegen in de erkenning van 
elkaars ambt van episkopè en de mogelijke aanvaarding van een 
bisschoppelijke successie. Kerken die deze niet hebben bewaard 
"may need to recover the sign of the episcopal succession", wat in 
het licht van al het voorafgaande tamelijk zwak lijkt uitgedrukt. 
 
 
LA 53 vraagt van kerken, die de bisschoppelijke successie wel 
bewaard hebben, te erkennen dat in de andere kerken toch een ambt 
van episkopè bestaat in diverse gestalten.  
 
 
LA 54 stelt opnieuw, dat het feit dat sommige kerken geen vrouwen 
ordineren, geen hinderpaal hoeft te zijn voor verdere pogingen om tot 
onderlinge ambtserkenning tussen de kerken te komen. 
 
 
LA 55 tenslotte spreekt hoopvol over de toekomstige situatie, dat 
‘mutual recognition' van kerken en hun ambten een feit zal zijn. En 
doet suggesties dat te gelegener tijd te vieren met een gezamenlijk 
gecelebreerde eucharistie. Hoewel dat laatste met name door de 
Vaticaanse reactie als voorbarig wordt gezien (CRB VI,36), verheug 
ik me daar nu al bijzonder op. 
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12 CONCLUSIES 
 
 
1. Taal en vertaalproblemen bemoeilijken het verstaan van de 

Limatekst over het ambt. De Nederlandse vertaling draagt hier 
duidelijk de sporen van. Er blijft verwarring bestaan rond 
begrippen als ‘ministry' en ‘ordained ministry', ‘service', ‘office', 
‘local community', ‘guarantee', ‘communion' etc. 

 
 
2. De tekst vertoont enige interne spanningen, zoals rond de proloog 

die inzet bij het hele volk van God, hetgeen verwachtingen 
oproept die niet voldoende worden waargemaakt in het vervolg 
van de tekst. De resultaten van modern exegetisch onderzoek 
worden wel ‘meegenomen' in LA, maar ze worden vaak onder- 
gebracht in de (secundaire) commentaren, terwijl de hoofdtekst 
deze inzichten onvoldoende verdisconteert. Dit geldt voor het 
inzicht, dat de kerken hun vormen van kerkinrichting niet recht- 
streeks kunnen ontlenen aan het NT en niet rechtstreeks kunnen 
terugvoeren op de eigen instelling van Christus. Dit geldt ook de 
benaming ‘priester' voor de kerkelijke ambtsdrager. Daarbij speelt 
de traditie van de vroege kerk een doorslaggevende rol en wordt 
de consensus quinquesaecularis als uitgangspunt genomen. 
Onderhuidse spanning vertonen ook de teksten rond het niet-
ordineren van vrouwen en rond de vraag van de erkenning/ 
verlening van het ambtscharisma. 

 
 
3.  Verzwegen thema's zijn: de gereformeerde ambten van ouderling 

en diaken, het onderscheid tussen clerus en leken, de hiërarchie, 
het primaat, het universele ambt van eenheid, het magisterium, 
de mariologie en de potestas clavium.  

 
 
4. Uitgangspunten en dragende gedachten van LA zijn de keuze 

voor de drieslag doop/eucharistie/ambt, waardoor het ambt op 
één lijn met de beide sacramenten wordt geplaatst en de 
consensus quinquesaecularis, die zich voortdurend laat gelden. 
De verworteling van het ambt in de hele geloofsgemeenschap is 
een sterk uitgangspunt, dat voortdurend terugkeert in de achter- 
eenvolgende paragrafen. Het concept van representatie speelt 
een belangrijke rol. Eenheid en continuïteit zijn sleutel woorden. 
De tekst heeft een trinitarische opbouw, het ambt wordt zowel 
christologisch als pneumatologisch gefundeerd zonder dat deze 
beide uitgangspunten met elkaar concurreren. Het ambt wordt 
consequent als dienstambt verstaan en wordt eschatologisch 
gerelateerd aan de toekomst van Gods Koninkrijk.  

 
 
5.  Toch valt het accent in LA meer op het verleden dan op de 

toekomst en meer op de geordineerde ambtsdrager dan op de 
roeping van het hele volk van God.

113
 Dit is inherent aan de 

probleemstelling. De Limatekst over het ambt wil immers een 
bijdrage leveren aan het oplossen van problemen, die we vanuit 
het verleden met ons meetorsen, en is daar uitnemend in 
geslaagd. 
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13 NOTEN 
 
 
 
 
1. In LA 18 valt in de Nederlandse én de Duitse vertaling het verschil tussen 

‘service' en ‘ministry' weg. ‘Ordained ministry' wordt in de Nederlandse 
vertaling vaak met ‘kerkelijk ambt' vertaald, maar niet altijd. LA 14c geeft 
‘ambt', terwijl de Duitse vertaling ‘Das ordinierte Amt' geeft. ‘Service' 
wordt soms met ‘dienst' vertaald (LA 18), soms met ‘taak' (LA 7). In het 
Duits valt het onderscheid tussen ‘ministry' en ‘service' in LA 7 weg, 
zodat vijf keer met ‘Dienst' wordt vertaald. De Duitse vertaling lost dit op 
door het tussen haken toevoegen van het Engelse woord. In LA 23 
(ministries) en LA 26c (ordained ministry) geeft de Nederlandse vertaling 
in beide gevallen ‘ambt', waardoor het onderscheid in de vertaling 
wegvalt. De Duitse vertaling geeft in LA 23 ‘Dienst' en in LA 26c ‘Das 
ordinierte Amt'. In LA 32 gaat het om ‘ordained ministry', maar de 
Nederlandse vertaling voegt het woordje ‘ambt' toe, dat er niet staat. Ook 
in LA 35 doet dit zich voor. In beide gevallen doet de Duitse vertaling dit 
niet. En terecht. LA 35 voert de term ‘apostolic ministry' in. Dit staat gelijk 
aan ‘ordained ministry', maar ook omgekeerd? Dat is de vraag voor het 
diakenambt zoals blijkt uit LA 31c. In LA 31c wordt ‘office' met ‘ambt' 
vertaald en ‘ministries' met ‘functies'. In LA 33 wordt ‘ministries' vertaald 
met ‘bedieningen' (Duits: Die besonderen Ämter). In LA 48 wordt 
‘absence of service' vertaald met ‘verlof uit de ambtelijke dienst' c.q ‘eine 
Beurlaubung von diesem Dienst'. In het Frans is er geen probleem. Het 
gebruik van ‘service', ‘ministère, ‘ministère ordonné' en ‘office', loopt 
precies parallel met de Engelse tekst, behalve in LA 17c waar ‘service' 
met ‘fonction' vertaald wordt en in LA 43 ‘ordained ministry' met 
‘ministère'. 

 
2. Bij de Accratekst had men reeds een voorkeur voor de vertaling 

‘ordinatie'. In §16 staan alle drie varianten genoemd.  
 
3. LA 21c licht toe: Men kende in de jonge kerk het ambt van reizend 

zendeling (Paulus). Jeruzalem had de ‘twaalf' en de ‘zeven' en later 
Jacobus met de oudsten. Antiochië had profeten en leraren. Corinthe had 
apostelen, profeten en leraren, evenals Rome, dat ook diakens of 
assistenten kende. In Filippi kende men ‘episkopoi' en ‘diakonoi'. 

 
4 "The main text demonstrates the major areas of theological convergence; 

the added commentaries either indicate historical differences that have 
been overcome or identify disputed issues still in need of further research 
and reconciliation", BEM Preface,IX. Toch treffen we ook dissensus in de 
hoofdtekst aan, LA 6; 18; 24; 25; 35; 53; 54. De verklaring is wellicht, dat 
men het eens is over het bestaan van de genoemde dissensus. 

 
5. F. Lülf kritiseert dit [in navolging van H.C. Knuth], omdat precies het 

algemeen priesterschap der gelovigen in LA 1-6 niet uitdrukkelijk 
genoemd wordt, LÜLF 1993, 151.  

 
6. Termen als: ‘very early times', LA 8, ‘from the beginning', LA 9, ‘the first 

generation', LA9, ‘the early Church', LA 17c, ‘historically', LA 22, ‘the 
early centuries', LA 22, ‘traditional', ‘a long and early Christian tradition', 
LA 41, functioneren steeds als argument om een door de oude kerk 
eenmaal ingenomen traditionele positie te handhaven. 

 
7. Het principe van de zogenaamde consensus quinquesaecularis of 

consensus antiquitatis, HORNIG 1984,87, werd in Helmstedt voorgesteld 
door G. Calixtus (1586-1656). Dit wekte een storm van verontwaardiging, 
zowel bij de protestantse orthodoxen als bij de verdedigers van Trente. 
De kwestie speelde omstreeks 1645 [godsdienstgesprek te Thorn]. K. 
Barth heeft de consensus quinquesaecularis een grote illusie genoemd, 
K.BARTH KD I,2, 1945

3
,618. 
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8.  "Certainly in every age the Church lives and grows in the Holy Spirit (...), 
but the authority (of the Church) remains always subject not only to the 
authority of Scripture, but also to that of those universally received 
documents which concern the centre of faith and which the Church holds 
from this period, known for this reason as its building period", 
LAZARETH/THURIAN 1983

2
,XVIII. 

 
 
9. C.P. van Andel heeft opgemerkt: "Wie de historische ontwikkeling der 

eerste eeuw kanoniseert, sluit ook de vrouw voorgoed uit draagster van 
het ambt te zijn", VAN ANDEL 1985,19. 

 
 
10. Het thema ‘sleutelmacht' is niet populair. "Stell dich vor: Es ist Beichte 

und keiner geht hin", WERBICK 1994,117. J. Weij pleit voor herinvoering 
van de biecht in protestants Nederland, WEIJ 1999. Dat is des te 
opvallender, omdat in de Reformatie (bijv. bij Bucer) de uitoefening van 
de ‘potestas clavium' van de biechtstoel naar de kansel was verschoven, 
VAN 'T SPIJKER 1987,26. 

 
 
11. Lumen Gentium wijdt het slothoofdstuk aan Maria: "De beata Maria 

virgine deipara in mysterio Christi et ecclesiae", DENZINGER 4172-4197. 
A. Peters vraagt zich af of Maria als model van alle gelovigen geen 
nieuwe perspectieven biedt voor de kerkelijke dienst van vrouwen, 
PETERS 1984,74. 

 
 
12. Het grote struikelblok op de weg naar oecumenische toenadering, dat 

alleen door Rome kan worden aangepakt, is de kwestie van de 
pauselijke onfeilbaarheid, KÜNG/MOLTMANN 1981,7. 

 
13. Het Nederlandse episcopaat, Overwegingen... 1984,12, prijst BEM omdat 

doop, eucharistie en gewijd ambt in één verklaring bijeen zijn gebracht, 
wat goed overeenkomt met de eigen opvatting, die deze sacramenten 
ieder afzonderlijk en in relatie met elkaar als kerkconstituerend 
beschouwt. Opmerkelijk is dat de artikelen over de ambtsdragers (30-32) 
in de Confessio Belgica (BSRK,245-248) vóóraf gaan aan die over de 
sacramenten (33), doop (34) en avondmaal (35). 

 
 
14. Ambt niet los van de gemeenschap, LA 12. ‘Ordained ministry' en 

‘community' inextricably related, LA13c. Samenwerking tussen ambt en 
gemeente, LA 15. Ambtsdragers in constante wisselwerking met 
gelovigen, LA 16. Het ambt houdt rekening met de geloofsgemeenschap, 
maar is er niet van afhankelijk, LA 16c. Het ambt wortelt in de 
gemeenschap en vraagt om participatie van de gemeenschap, LA 26. 

 
 
15. M. Kehl geeft een lijst met literatuur over triniteit en ecclesiologie, KEHL 

19943,63. Zowel M. Kehl, J. Moltmann als H. Schütte gaan uit van de 
drieënige God, die consequent als ‘liefde', ‘communio', ‘koinonia' wordt 
verstaan, MOLTMANN 1975,72; KEHL 19943,64; SCHÜTTE 19924,45 en 
1996

13
,118. 

 
 
16. De Heilige Geest maakt hen, die Jezus Christus volgen, tot één lichaam 

en zendt hen als getuigen de wereld in, LA 1. De Geest roept mensen tot 
geloof, heiligt hen door vele gaven, geeft hun kracht om van het 
evangelie te getuigen, LA 3. Zij (sc. De kerk) doet dit door de wereld het 
evangelie te verkondigen, LA 4. "(...) de dienst aan de wereld tot welke 
de kerk gezonden is", LA 5. 

 
 
17. Luther gebruikte het priesterschap der gelovigen "almost as a battle-axe, 

to hew away at the pretensions of the Roman hierarchy and sacramental 
system", CRAWFORD 1968, 145. 
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18.  "Such real or at least intended participation of the whole people of God 
in the convergence process has of course consequences for the teaching 
of the churches", BECKER 1983

2
,184. 

 
19. Deze roeping van heel de mensheid wordt wel ‘een derde verbond' 

genoemd, dat niet alleen met Israël of de christenheid gesloten is, maar 
met heel de mensheid, "wanneer Gods Geest alle kerkelijke grenzen en 
historisch gegroeide scheidingen tussen de godsdiensten doorbreekt en 
zonder aanzien des persoons wordt uitgestort over alle vlees", VAN DE 

POL 1970,231. M. Roensch ziet in LA 1 een zekere universalistische 
tendens, ROENSCH 1984,138.  

 
 
20. "The particularity of God's election should be respected in that he called 

first the Jews. The sending of the Son should be connected with the 
fulfillment of the election of the Jewish people that in Abraham was 
already destined to benefit the whole of humanity", GROMADA 1995,307. 

 
 
21. ’Rekenschap van de hoop' was het thema van Faith and Order in 

Bangalore 1978, MOOI/VRIENS 1979. 
 
 
22 ’Powers of evil and death', ‘forgiveness', ‘repentance', ‘destruction', LA 2. 

‘Frailty', LA 3. ‘Sinners', ‘the poor, the captives, the blind, the oppressed', 
‘sufferings of all people', LA 4. 

 
 
23. In een vorig ontwerp stond nog ‘error and failures', maar onder invloed 

van wat E. Flesseman-van Leer schreef aan Max Thurian veranderde dit 
in ‘frailty': "I do not believe that a church-concept which differentiates 
between unerring church and its erring members is still tenable today — 
except for those who believe the church to be invisible and purely 
spiritual", GROMADA1995,309. 

 
24. De VELKD noemde dit: ‘ein triumphalistischer Irrtum', Texte aus der 

VELKD 1984,21. 
 
25. "Freiheit kann nur deswegen der Kirche Aufgabe sein, weil sie zunächst 

Gabe ist. Der Imperativ vermag den Indikativ nicht zu begründen: Nicht 
weil die Freiheit beschafft, errungen werden soll, ist sie dann auch 
gegeben. Sondern der Indikativ ermöglicht den Imperativ", KÜNG 
1985

3
,195. 

 
26. Wat wordt hier bedoeld met ‘people of God'? Israël? Heel de mensheid 

tot wie Gods roep uitgaat, LA 1? De kerk? In de context van LA ligt het 
laatste het meest voor de hand. 

 
 
27. Protestanten verstaan onder leken de ‘niet-theologen', bij anglicanen, 

rooms-katholieken en orthodoxen zijn leken ‘nietgeordineerden', NEUNER 
1988,317. 

 
 
28. Zo H. Küng, KÜNG 1985

3
,152. P. Neuner zegt het nog scherper: "So 

etwas wie eine innerkirchliche Differenz zwischen einer führenden 
Schicht (...) und der breiten Masse des einfachen Volkes (...) ist mit dem 
Bild der Kirche wie es das Neue Testament zeigt, nicht vereinbar", 
NEUNER 1988, 317. 

 
 
29. Paus Paulus VI voegde de ‘nota explicativa praevia', DENZINGER 4353-

4359, nog in de week vóór de beslissende stemming aan het concept 
toe: bisschoppen kunnen hun collegialiteit nooit zonder de paus 
uitoefenen. De paus heeft echter wel het recht bepaalde beslissingen 
alléén te nemen. 
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30. Lima spreekt eerst wel over de roeping van het gehele volk van God, 
maar daarna "komt er een complete hiërarchie uit de bus (...)", 
SPIJKERBOER 1984,326. "The six opening paragraphs on ‘The calling of 
the whole people of God' are a marked improvement from earlier texts 
and drafts, but its failure to influence significantly the tone and direction of 
the major portion of the ministry section is most evident", GARDMAN 

1984,89. "Die Laienfrage ist die Rückseite der Amtsfrage, sie ist auf 
keinen Fall nur ein Präludium zur Einführung des eigentlichen Themas 
(...)", SCHÜTZ 1994,325.  

 
 
31. Een Nederlandse reactie op BEM: "‘Protestant problems'— such as for 

instance a non-hierarchical office structure or the specific service of the 
congregation member — get no attention or at least very little", CRB 
IV,107. 

 
 
32. Literatuur: BRUNOTTE 1959, 1962a, 1962b,263-290; LIEBERG 1962; 

KOOIMAN 1963,74-79; PRENTER 1977,207-221; DRUCKENBROD 1979; 
MARON 1990,67-79; OFTESTADT 1995,90-102; GOERTZ 1997. 

 
 
33. Th.C. Frederikse stelt overigens Kraemer wel de indringende vraag of 

zijn ontwerp-ecclesiologie niet puur congregationalistisch is, "low-church 
zonder meer?", FREDERIKSE 1961,89. 

 
 
34. Zie ook: The Forgotten Factor. The Story of Lay People in the Church, 

BARNES 1991. 
 
 
35. Continuïteit: LA 8,11,15,17c,19,21c,29,32,34c,35,36,36c,37,38,39,52,53.  

Eenheid: LA 8,12, 13c,14,14c,20,21,22,23,26,27,29,34,38,55.  
Representatie: LA 10 (2x),11,13c,14, 26,27,29.  

 
 
36. In het voorontwerp van juni 1980 (Genève) stond in §32 (pendant van LA 

32), dat het de taak van het kerkelijk ambt was om de ‘apostolische 
waarheid' te bewaren. De roeping van de kerkelijke ambtsdrager werd 
daar omschreven als ‘guardian of the truth'. "The term ‘faith' comes to 
replace the term ‘truth', thus broadening the meaning of what is handed 
down in the churches from the apostolic times", GROMADA 1995,419. 

 
 
37. A. Peters schreef een artikel: ‘Einheit in der Wahrheit', PETERS 1987. 

Daarmee mengde hij zich in een dispuut naar aanleiding van BEM in 
Kerugma und Dogma, KuD 31 (1985) 1, die volgens W. Pannenberg 
"beschränkt ist auf polemische Beiträge", PANNENBERG 1986, 35. In: 
Lima und das reformatorische Proprium nemen G. Voigt, A. Peters en F. 
Beisser de uitdaging aan. In het voorwoord hiervan meldt R. Rittner, dat 
wie "die in der Reformation wiederentdeckte Wahrheit Verpflichtung ist" 
door BEM teleurgesteld zal zijn, RITTNER 1984,7. 

 
 
38. Dat ‘constitutief' hier verstaan zou worden, alsof het ‘das Sein der Kirche 

begründe' is uitgesloten, enerzijds vanwege de context van de pneuma-
tologische fundering van alle ambten, LA 3 en LA 5, en anderzijds 
vanwege de samenhang in LA 8, WITZEL 1985,53. 

 
 
39 Afwijzing vinden we bijvoorbeeld bij de Baptist Union of Denmark, CRB I
 II,251. 
 
 
40. J.L. Koole ziet in deze afgevaardigden een soort financiële deputaten en 

verwijst daarbij naar II Cor. 8:23, Rom. 16:17 en Fil.2:25, J.L.KOOLE 
1949,75. 
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41. Het NT kent het begrip apostolisch niet, BIENERT 1989,26. W. Bienert 
schreef een rijk artikel over het apostelschap in de oud-christelijke 
overlevering met veel literatuuropgaven. 

  
 
42. Is de functie en opdracht van de ‘twaalf' in de structuur en het 

leiderschap van de vroege kerk voortgezet? Hadden ze opvolgers? Zo ja, 
moesten dat mannen zijn? "Do we find any evidence in early christian 
sources for the assumption that biological maleness and masculine 
gender were intrinsic to the function and mission of the twelve and 
therefore must remain intrinsic to the apostolic office of the church?", 
SCHÜSSLER FIORENZA 1993,108. 

 
 
43. Naast de ‘twaalf' is er ook sprake van de ‘zeventig', Luc. 10:1. Er is zelfs 

een ‘Evangelie van de zeventig' gevonden, BIENERT 1989,17. 
 
44. ’Boodschap' LA 14c; ‘taak' LA 21; ‘kerk' LA 34; ‘traditie' LA 34,35 en 

passim; ‘ambtssuccessie' LA 34c; ‘ambt' LA 34c; ‘geloof' LA 35,36,37,53; 
‘successie' LA 35 en passim; ‘zending' LA 35c,53; ‘gemeenschap' LA 
35c; ‘getuigenis' LA 39. 

 
45. De brief is afkomstig van de Synode van Milaan (390), die werd 

gehouden onder voorzitterschap van Ambrosius. Deze wordt vermeld in 
Denzinger op pagina 23. 

 
46. Geschriften die aandacht vestigden op apostoliciteit: BERKHOF 1947/48, 

J.L.KOOLE 1949, GERRITSEN 1953, RIDDERBOS 1954, BAVINCK 1954, 
BOON 1965, BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1966. Het zou volgens L. Brink 
groots zijn, als onze kerk in het kader van de oecumene eens in studie 
zou nemen hoe het apostolisch ambt als bisschopsambt zou kunnen 
functioneren temidden van synodale lijnen "in een grootse synthese 
tussen een katholieke en een reformatorische kerkorde", BRINK 1972,10. 

 
 
47. Artikel 1 van de Kerkorde GKN begint met het ‘apostolisch' voorschrift 

van I Cor. 14:40, dat in de gemeente van Christus alles betamelijk en in 
goede orde behoort te geschieden. 

 
 
48. Hiervoor werd door mij en anderen het pleit gevoerd, GOSKER 1993b,13; 

KOFFEMAN 1994,25. Hierop werd gereageerd door A.H.C. van Eijk, VAN 

EIJK 1995c,148. Het belang van apostoliciteit in de SoW kerken werd ook 
door P.G. van Hooijdonk bepleit, VAN HOOIJDONK 1998,56. Beide 
laatstgenoemden zijn rooms-katholiek. 

 
 
49. De Codex Iuris Canonici stelt in Canon 212, §3, dat gelovigen de plicht 

hebben "ihre Meinung zu dem was das Wohl der Kirche angeht den 
geistlichen Hirten mitzuteilen und sie (...) den übrigen Gläubigen 
kundzutun", STENGER 1995,72. 

 
 
50. Het Vaticaan beschouwt dit als een tekort. In LA zou duidelijker naar 

voren moeten komen "why, according to the Catholic Faith, the eucharist 
must be presided over by an ordained minister, who represents Christ in 
a personal and sacramental way", CRB VI,29. Gromada vraagt of het 
Vaticaan dit zo benadrukt, omdat wellicht "womens ordination is the 
unspoken cause of this sensitivity since the Vatican limits the use of the 
phrase ‘in persona Christi' to eucharist", GROMADA 1995,427. 

 
 
51. Twee belangrijke Nederlandse publicaties hierover zijn het herderlijk 

schrijven van de NHK: Ambt en avondmaalsmijding (1986) en de 

publicatie van J. van Beelen, VAN BEELEN 1996. 
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52. Voor: "Since ordination is essentially a setting apart" geeft de Neder- 
landse vertaling: "Omdat ordinatie wezenlijk betekent het verlenen van 
een speciale positie". Dit legt ten onrechte nadruk op het ‘verlenen' van 
een positie, terwijl §15 daar juist niet voor kiest. De Duitse vertaling 
schept hier geen probleem: "Da Ordination vor allem eine Aussonderung 
ist", Taufe... 1982

2
,33. 

 
 
53. Mattias Kroeger schreef: Die Notwendigkeit der unakzeptablen Kirche, 

KROEGER 1997. Medard Kehl spreekt van ‘innerkirchliche Polarisierung', 
KEHL 19976,59. Kurt Koch spreekt van een ‘Tradierungskrise' en van een 
‘Autoritarismusschwund', KOCH 1993,11;96. 

 
 
54. "Wir gehen nämlich einer Situation entgegen, in der durch die 

kontinuierliche Austrittsentwicklung eines Tages die riesige Amtskirche, 
die schon jetzt keineswegs von gemeindlicher Partizipation geprägt ist, 
wie ein Wasserkopf einem vergleichsweise schmalen, zu schmalen 
Sockel der Mitgliedschaft gegenüberstehen wird", KROEGER 1997,229. 

 
 
55. Volgens H.M. Kuitert is er geen hoogste gezag in de kerk als laatste 

woord/ Woord en is de enige mogelijkheid om de kerk in de waarheid te 
laten blijven het onderlinge gesprek, KUITERT 1981,38. In zijn artikel: ‘De 
kerk moet blijven - maar hoe lang nog?' zegt hij het geen ramp te vinden 
als het christendom buitenkerkelijk wordt. Dat wordt pas een probleem 
als de kerkelijke vorm van christendom niet meer bestaat, KUITERT 
1972,771. 

 
 
56. Het is nauwelijks algemeen bekend, dat de aanduiding ‘priester' voor 

rooms-katholieke ambtsdragers een ‘Verdeutschung' is van het Griekse 
woord ‘presbyter', SCHÜTTE 1986

4
,143.  

 
 
57. Voor wie staat de nieuwtestamentische presbyter? C. Hodge meent dat 

het presbyteraat oorspronkelijk betrekking had op het leerambt. J.H. 
Thornwell stelt dat de presbyter oorspronkelijk het regeerambt 
bekleedde, SOON GIL HUH 1972,112. Beiden beroepen zich op Calvijn, 
die onderscheid maakte tussen de presbyter-senior en de presbyter-
prediker, Institutio IV,11,6. Het gekozen standpunt heeft consequenties 
voor de vraag of men de predikant dan wel de ouderling ziet als opvolger 
van de apostolische presbyter. Boon kiest voor de dienaar des Woords 
als de voortzetting van de apostolische presbyter, BOON1990,298. 

 
 
58. Luther schreef in 1520: "Die christen müssen eitel heilige Priester sein — 

denn hie ist ein ander Mann, der diese zu Priester weihet, nämlich der 
einige hohe Priester Christus - und ein ander Chresem oder Salbung und 
Priesterweihe gibt, nämlich den H. Geist, der sie herrlich und heilig 
schmuckt und kleidet mit seiner Kraft und Gaben" (LUTHER WA 
6,566,16). De Heidelbergse Catechismus, BSRK,691, noemt in Antwoord 

31 Christus ‘onze enige hogepriester'. 
 
 
59. Als rooms-katholieke oecumenicus ruimt Küng in zijn denken een 

opvallend grote plaats in voor het algemeen priesterschap, KÜNG 
1985,429-458. 

 
60. "By denying women their rightful place, the church is denying the worth 

and dignity which God intended for them, which is the very denial of 
salvation itself", CHANDRAN 1984,127. 

 
61. In de Accratekst stond, dat veel kerken teksten als Gen. 1:27 en Gal. 

3:28 met een nieuwe sensitiviteit lezen tengevolge van nieuwe omstan-
digheden en nieuwe behoeften, AA 66. 



128 
 

62. Dat LA 18 onderscheidt tussen dienst van vrouwen en die van mannen, 
noemt C.J.M. Halkes in haar commentaar op BEM "kwalijke 
antropologie", HALKES 185,181. 

 
63. "The constant tradition and practise of the Church (...) is intrinsically 

discriminatory against women", SCHÜSSLER FIORENZA 1977,115. 
"Solange die Amtskirche in Lehre und Rechtsordnung die Auffassung 
zum Norm erhebt, Gott berufe keine Frau zum Amtlichen Dienst, setzt sie 
dem Wirken des Geistes in der Kirche in eigenmächtiger Weise 
Schranken entgegen", RAMING 1973. 

 
64. De afgescheiden kerken vertonen bepaalde tekorten, maar de Geest van 

Christus weigert niet zich van haar te bedienen als heilsmiddelen, 
DENZINGER 4189. Unitatis Redintegratio typeert reformatorische ge-
meenschappen volgens de Nederlandse bisschoppen niet als kerken, 
maar als kerkelijke gemeenschappen vanwege het tekort in het wijdings- 
sacrament, dat de "authentieke en ongeschonden werkelijkheid van het 
eucharistisch mysterie" aantast, Onze Oecumenische opdracht 1987,11. 
Naar rooms- katholieke visie is het reformatorisch ambt ‘onvolmaakt', 
omdat het buiten de apostolische successie staat, FIOLET 1987,251. 
Maar deze kerken willen aangesproken worden op wat ze bij te dragen 
hebben, op hun ‘fulness', niet op hun ‘lack of fulness', The Three 
Reports, 1981,35. 

 
65. Geen sterk argument. Dat met vrouwelijke ambtsdragers goede erva-

ringen zijn opgedaan stond in Leuven, Marseille en Accra in de hoofd-
tekst, "but it dropped out of the text of BEM and was relegated to a note 
in the commentary", GARDMAN 1984,91. Het is echter zo, dat de voor- 
ontwerpen de onderscheiding hoofdtekst/commentaar nog niet kenden. 

 
66. Ordinatio Sacerdotalis is geen uitspraak van het onfeilbare leerambt, 

JORISSEN 1997,96. 
 
67. "In the middle ages theologians had disputed as to how many different 

orders of ministry there were: seven was the most commonly accepted 
number, but some thought that there were eight or even nine", 
BRADSHAW 1980,98. 

 
68. F.G. Immink vertaalt het triplex munus Christi niet naar de kerkelijke 

ambten toe, IMMINK 1990. De Heidelbergse Catechismus vraag en 

antwoord 31 en 32 betrekt het deelhebben aan de zalving en het 
drievoudig ambt van Christus alleen op de gelovige, niet op het ambt, 
HÜFFMEIER 1995,88. 

 
69. De Presbyterian Church USA zegt: "We further find, that the three 

functions cannot be so easily divided as between the local and the wider 
area, for each of the functions may be and even should be exercised at 
each level of the life of the church", CRB III,200. 

 
70. J.F. Eagan meent dat LA speciaal de episcopale kerken aanbeveelt "to 

reform their exercise of the threefold ministry", EAGAN 1984,263. Maar 
LA 25 vraagt dit aan kerken die het drievoudig patroon handhaven. Dit 
hoeft niet samen te vallen met episcopale kerken. 

 
71. De term ‘niet-episcopale kerken' is door deze kerken bekritiseerd. "They 

do not regard themselves in merely negative terms, as not having 
episcopacy", GROMADA 1995,48. 

 
72. In de GKN is dit onder invloed van A. Kuyper sterk ontwikkeld. "Wij 

hebben het Ambt der Geloovigen in u te eeren. Een hiërarchie komt 
altoos op zonder naar de rechten der gemeente te vragen en om die 
rechten te krenken, maar alle reformatie doelt er juist op om die 
geschonden rechten der gemeente te herstellen. Het kenmerk van alle 
Hiërarchie is dwang, van alle reformatie vrijheid", KUYPER 1886,6. P.G. 
van Hooijdonk vraagt zich af of het ‘hiërarchische allergie' is, dat in een 
schets van de gemeente bij J. Hendriks, HENDRIKS 19965, het ambt van 
predikant niet voorkomt, VAN HOOIJDONK 1998,56. 
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73. In 1989 vroeg ik aandacht voor episkopè, ter voorkoming van 

besluiteloosheid en bureaucratie, GOSKER 1989,93. In reactie daarop 
stelt M.E. Brinkman, dat deze vraag aan actualiteit gewonnen heeft, nu 
eind 1999 een enorm SoW-kantoor met tal van invloedrijke, maar 
betrekkelijk anonieme bureauhoofden wordt neergezet, BRINKMAN 
1999,248. 

 
74. Citaat van P.M. Zulehner, Das Gottesgeruch, Düsseldorf 1987,74, 

gevonden bij P. Neuner, NEUNER 1988,324. 
 
75 ."Geen van de drie systemen van kerkinrichting kunnen zich op het NT 

beroepen met de claim de meest oorspronkelijke te zijn. De episcopale 
en de presbyteriale structuur hebben minstens in aanleg van meet af aan 
naast elkaar bestaan. Met allerlei mengvormen daartussen", HOUTEPEN 
1967,282. 

 
 
76. De tekst roept nu van rooms-katholieke zijde de vraag op: "Who are to 

constitute the collegial body within the local presbyter is supposed to act? 
The elders of the Reformed tradition?", VAN EIJK 1986,239. 

 
77. De Nederlandse vertaling "waar ze zijn aangesteld" laat het aspect van 

de roeping verloren gaan. De Duitse vertaling is ook hier weer beter: "zu 
dem sie berufen sind".  

 
78. "Reformed people, in the US context at least, tend to react more 

allergically to the idea of a personal episcope than did John Calvin", 
GROS 1985,13. Om nadere toelichting op de aard van ‘episkopè' vraagt 
de Church of the Province of Soutern Africa, CRB III,104. 

 
79. Hierover bestaat onder exegeten communis opinio. J. Ysebaert reikt ons 

zes argumenten aan. Daarvan noem ik Hand. 20, waar de ‘presbuteroi' 
uit vers 17 door Paulus in vers 28 aangesproken worden als ‘episkopoi' 
en de Titusbrief, waar de ‘presbuteroi' van 1:5 in 1:7 ‘episkopoi' heten. De 
taak van de ‘presbuteroi' van 1 Petr. 5:1 wordt omschreven als 
‘episkopein'. Het feit, dat ‘episkopein' in de Vaticanus en de Sinaiticus 
ontbreekt verklaart Ysebaert uit de voortgaande ontwikkeling, die er 
behoefte aan had het onderscheid tussen presbuteroi en episkopoi te 
benadrukken, YSEBAERT 1994,60-75. 

 
80. We zien bij de anglicanen dat het diakenambt voor de vrouw in 1987 

werd geopend. Het priestelijke ambt volgde in 1994, REININGER/PEMSEL-

MAIER 1997,198. 
 
81. Het argument om vrouwen niet tot het diakenambt toe te laten vanwege 

de innerlijke eenheid der ‘ordo' deugt niet. De ‘ordo' bestaat uit het bis-
schopsambt, het presbyterambt en het diakenambt. Vrouwen kunnen niet 
tot het bisschopsambt en het presbyterambt toegelaten worden en dan 
dus ook niet tot het diakenambt. Dit is qua redenering een syllogisme, 
HÜNERMANN 1997,115. De argumentatie stelt de voorstanders voor een 
aanzienlijk dilemma. Wanneer ze de eenheid tussen de ambten 
benadrukken zijn ze "Totengräber des Frauendiakonats" (citaat K. 
Lehmann), wanneer ze het onderscheid benadrukken leggen ze volgens 
K. Nientiedt zelf de drempel naar het presbyterambt hoger, NIENTIEDT 
1997,249. 

 
82. Chrysostomos zegt: "Einige behaupten, hier sei einfach von Frauen die 

Rede. Das ist aber nicht der Fall. Denn warum sollte er zwischen das 
gesagte etwas über Frauen einschieben? Er spricht vielmehr von jenen, 
die die Würde des Diakonates innehatten", JENSEN 1997,51 [geciteerd 
naar Evangelos Theodorou, ‘Die Weihe, die Segnung der Diakoninnen', 
in: Theologia 25 (1954) 430-469,434]). P. Hünermann wijst op de breed 
aanvaarde exegetische consensus, dat de pastorale brieven bijgedragen 
hebben aan de verdringing van vrouwen uit de gemeenteambten van de 
vroege kerk, HÜNERMANN 1997,105. 
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83. Bij protestanten is een diacones een verpleegster, die verbonden is aan 
een diakonessenhuis. Th. Fliedner stichtte een diakonessenhuis in 
Kaiserswerth (1836). Van daaruit werden vele andere huizen gesticht, 
zoals de stichtingen van Von Bodelschwing. In Nederland werd het 
eerste huis in Utrecht gesticht (1844), TAAL/GROOT, Kath. Encyclopedie 
1956,714. 

 
84. Didaskalia caput 15: "De bisschop moet weten dat er huizen zijn, waar 

men geen diaken heen kan zenden, wel een diacones. Ook anderszins 
zijn vrouwelijke diakenen nodig". Citaat gevonden bij A. Jensen, JENSEN 

1997,33. 
 
85. "Diaconissam non ordinandam ante annum quadragesimum et hanc cum 

summo libramine, si uero suscipiens manus inpositionem et aliquantum 
temporis in ministerio permanens semetipsam tradat ad nuptias, gratiae 
dei contumilliam faciens, anathematizetur huiusmodi cum eo, qui illi 
coniugitur", STREWE 1931,102.  

 
86. Katholieke Encyclopedie 1956,713 sub voce: diakones. 

 
87. De Diaconissis Mulieribus is een alinea, die afkomstig is uit een 

kerkrechtelijk ‘Sammelhandschrift' (midden negende eeuw) met canones 
van het concilie van Chalcedon (451). De bladzijde is fol. 22r. De foto is 
ontleend aan "Katalogbuch zur Ausstellung Glaube und Wissen im 
Mittelalter. Die Kölner Dombibliothek. Erzbischöfliches Diözesanmuseum 
Köln, Köln 1998, 255, de tekst is te vinden bij A. Strewe, STREWE 
1998,25-105. Met dank aan Dr. A.S. Korteweg, Koninklijke Bibliotheek, 
's-Gravenhage. 

 
88. "Auch da, wo die Weihe von Diakoninnen unter Handauflegung und 

Epiklese analog zur Diakonenweihe gestaltet ist, wie in den Aposto- 
lischen Konstitutionen und vor allem im späteren byzantinischen Ritus, 
erlauben die historischen Befunde es nicht, von einer Gleichrangigkeit 
beider Ordinationen zu sprechen", JORISSEN 1997,94. 

 
89. Voornaamste inhoud van de bundel: M. Heimbach-Steins, Frauenbild 

und Frauenrolle. Leitideen; A. Jensen, Das Amt der Diakonin in der 
kirchlichen Tradition des ersten Jahrtausend; A. Biesinger, Diakonat. Ein 
eigenständiges Amt; H. Jorissen,Theologische Bedenken; P. Hüner-
mann, Theologische Argumente; H.-R. Laurin, Aufgaben; M. Estor, 
Frauenrollen; G. Miller, Die Stellung der Frauen; R. Nürnberg, Das 
Lehrverbot für Frauen; G. Muschiol, Frauenbilder; H. Grieser, Gab es 
Diakoninnen; D. Reininger/S. Pemsel-Maier, Frauen als Diakone; A. 
Berlis, Frauen im Diakonat der Altkatholischen Kirche; B.J. Hilberath, Das 
Amt der Diakonin; D. Sattler, Zur Sakramentalität; I. Raming, Rechtliche 
Fragen; I. Raming, Das bestehende Kirchenrecht; L. Blyskal, Über die 
kirchenrechtlichen Mittel; R. Radlbeck-Ossmann, Mögliche Impulse; B. 
Hintersberger, Grundsätze; H. Pompey, Thesen; A. Tafferner, Die 
Qualität des Dienens; B. Strohmaier, Eine Ausbildungsstruktur; G. König, 
Benötigen Diakoninnen und Diakone unterschiedliche Ausbildungs kon- 
zepte?; M. Mittler-Holzem, Ausbildungs- konzepte; E. Nordentoft, Bewe- 
gungen und Bestrebungen in Dänemark; H. Furtwängler-Strub, Nicht die 
Zulassung; A. Seehase, Zum Selbstverständnis der Diakoninnen; T. 
White, Anglikanische Diakone; N. Plogmann, Diakonales Zusammenar- 
beiten; F. Kukula/I. Schüllner, Der Streit; H. Grieser/R. Nürnberg/ G. 
Muschiol, Texte aus der kirchlichen Tradition; P. Hünermann, Literatur in 
Auswahl. Voorts: A.G. Martimort, Les diaconesses. Essai historique, 
Rome 1892. 

 
90. LA vermeldt de ouderling niet. De Reformatie is "still divided on the 

question of whether the eldership is actually part of the ordained 
ministry", VAN EIJK 1986,239. 

 
91.  Interessant is, dat in rooms-katholieke kring de vraag naar de wijding 

van pastorale werkers is opgekomen. Dat deze vraag met steeds grotere 
klem gesteld wordt, hangt uiteraard samen met de "benauwende 
vermindering van het aantal roepingen", LUYCKX 1981,147. 
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92. Heeft Calvijn de lijnen voor beide ambten uitgezet? Ja, maar de 

reformatoren sloten aan bij ontwikkelingen die al eeuwenlang gaande 
waren, zoals het middeleeuwse instituut van de ‘Senden', een soort 
seniores als voorlopers van ouderlingen, RUNIA 1992,47. Literatuur over 
de ouderling: HAITJEMA 1938, DIJK 1952, MULDER 1952, DANKBAAR 
1968, SOON GIL HUH 1972, VAN GINKEL 1975, BRONKHORST 1979, 
D.KOOLE 1983, BOON 1990, RUNIA 1992,46-61 GOSKER 1996-e. 
Literatuur over het diakenambt: REICKE/VAN DAM 1970, KINGDOM 1970, 
ROMEIN 1978, DOUWES 1987, VAN SCHAIK 1989, KROEZE 1990, RUNIA 
1992,62-79, HÜNERMANN/BIESINGER/HEIMBACH-STEINS/JENSEN 1997, 
KROLZIK 1998, REININGER 1999. 

 
93  In de SoW-kerken is een groeiende bereidheid de handoplegging ook bij 

ouderlingen en diakenen toe te passen, maar over de betekenis daarvan 
bestaat geen eenstemmigheid. Cf. hoofdstuk 10, 2.  

 
94. A.A. van Ruler meent dat de gereformeerden die tegenwoordig om een 

bisschop roepen of om een centrale instantie die dominees kan 
verplaatsen, niet weten waar ze om vragen, VAN RULER 1964,103. Ook 
zegt hij, dat het voor hem een steeds drukkender vraag wordt "of wij niet 
terwille van de eenheid van Christus' kerk de presbyteriaal-synodale 
vorm van kerkregering moeten opgeven en de bisschop met al zijn gezag 
(...) als teken van de eenheid moeten aanvaarden", VAN RULER 
1972,195. 

 
95. De vraag waarom de vermelding van de profeten achterwege blijft wordt 

ook door anderen gesteld. Bijvoorbeeld door H. Witte en Th. Geurts in 
verband met GA 16. "Had dat wellicht de uniciteit van het apostelambt 
verduisterd?", WITTE/GEURTS 1988,27. Een vraag is in hoeverre hier al 
of niet aan oudtestamentische profeten gedacht is, BIENERT 1989,10. 

 
96. De Confessio Helvetica Posterior (1562), BSRK,170-220 werd in 

Debrecen 1567 als basis voor het geloof ondertekend, BSRK,449-453. 
Tevens werd een kerkorde aangenomen, waardoor eenheid werd 
geschapen. Aan het hoofd van deze Gereformeerde kerk werd een 
bisschop aangesteld, SÓLYOM 1968,157; BUCSAY 1977,134-135. In 1556 
werd P. Melius gekozen tot de eerste Gereformeerde bisschop van 
Debrecen, BARTON/MAKKAI 1987,127. De Hongaarse bisschop is ‘primus 
inter pares' Eenmaal per jaar moet hij rapporteren bij de provinciale 
kerkvergadering. Deze heeft het recht het beleid van de bisschop af te 
keuren en in het uiterste geval hem af te zetten, SCHROTEN 1961,177. 

 
97. Nederlandse katholieken en gereformeerden hebben met elkaar gemeen, 

dat zij een allergie voor hiërarchie hebben, VAN HOOIJDONK 1998,53. 
 
98. Volgens J. Plomp kan men Calvijn zeker niet anti-episcopaal noemen. De 

wijze waarop Calvijn zelf functioneerde had bepaald iets bisschoppelijks, 
al heeft hij zelf nooit de titel van bisschop, antistes of superintendent 
gevoerd, PLOMP 1967,16. O. Weber meent, dat Calvijn met betrekking tot 
de inrichting der kerk niet volgens abstracte principia handelde, maar 
realistisch zijn tijd kon afwachten. "Hoe is het anders te verklaren, dat hij 
geen enkele poging ondernomen heeft de twee dozijn plattelands- 
parochies, die vanuit Genève kerkelijk koloniaal bestuurd werden, van 
kerkeraden te voorzien?", O. Weber, Compétence de l'Église et 
compétence de l'État d'après les Ordonnances ecclesiastiques de 1561', 
in: Regards contemporains, geciteerd bij Plomp, PLOMP 1967,16. 

 
99. Cf. Bonhoeffer: "Das heute so oft gehörte Verlangen nach den 

‘bisschöflichen Gestalten', nach den ‘Priesterlichen Menschen', nach 
‘vollmächtigen Persönlichkeiten' entspricht oft genug dem geistlich 
kranken Bedürfnis nach Bewunderung von Menschen, nach Aufrichtung 
sichtbarer Menschenautorität, weil die echte Autorität des Dienstes zu 
gering erscheint", BONHOEFFER 1965

2
,426. 
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100. Men zocht in de bisschop geen deskundige leider. Alleen binnen de 
apostolische successie werd de bisschop tot bisschop, LOOS 1950,79. 
Zie LOOS/BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1950; GERRITSEN 1953; BRINK 
1972. Berkhof is niet van de beweging onder de indruk, BERKHOF 
1962,39-40. 

 
101.  J. Hermelink geeft een positieve beschrijving, inzicht in nieuwe proble- 

matieken en ook literatuur, HERMELINK 1998,536-563. D. Haupt ken- 
schetst de ontwikkelingen richting "Unternehmen Kirche" als ‘tijdgeest' en 
keert zich er fel tegen, HAUPT 1999,374-376. 

 
 
102. Cf. het voorstel van de vijf samenwerkende kerken in Wales, waaronder 

the Presbyterian Church of Wales, om een gezamenlijke oecumenische 
bisschop te installeren ‘for the cause of Christian unity', 
ABRAHAMWILLIAMS 1997,4. N.K. van den Akker schreef een ludieke 
bijdrage over de bisschop, die de kerk ‘smoel' geeft, al was dat in 1973 
nog niet de term, VAN DEN AKKER 1973,118-123. 

 
 
103. S.F. Rootenberg acht het bisschopsambt in strijd met de gereformeerde 

traditie. "Ook Israël wilde ooit een duidelijke smoel, in de persoon van de 
koning, zoals de andere volkeren dat ook hadden. Die duidelijke smoel 
bracht echter niet per definitie heil". Rootenberg wil liever "zonder die 
duidelijke smoel verder worstelen", ROOTENBERG 1995/96,8 

 
104. Het rapport is vermeld in de Bijlagen bij de Acta van de Generale 

Synode van de GKN (Haren 1995), op pagina 354, maar niet in de 
Bijlagen opgenomen. Ik citeer uit een intern document. Het rapport heeft 
volgens de Acta van de Synode van Goes (1997) "niet de hoogste 
prioriteit", zoals vermeld op pag. 290 van voornoemde Acta, Kampen 
1999. 

 
105. Literatuur: LEKKERKERKER 1961, KÜNG 1970, BLEI 1972, RUNIA 1973, 

BROWN/DONFRIED/REUMANN 1976, STIRNIMANN/L.VISCHER 1975, 
MEYER 1975, BLEI 1982, FRANSEN 1982, FRIES/RAHNER 19835,70-97, 
RAHNER 1983, LEHMANN/PANNENBERG,Kirchliches Amt und Papsttum, 
19863,167-167, HOUTEPEN 1985, VERBEEK 1985, LINK 1994, VAN EIJK 
1996, HÜNERMANN 1996. 

 
106. Melanchthons Tractaat (1537) Von der Gewalt und Obrigkeit des 

 Papstes, BSLK,463ff. 
 
107. Zonder volledig te zijn noem ik naast GA (1981) de eerdere Gezamen- 

lijke Verklaring over het pauselijk primaat van de Luthers-Katholieke 
Dialooggroep voor de Verenigde Staten van Amerika, BROWN/ 
DONFRIED/REUMANN 1976,140-154. Het ‘Maltabericht': Das Evange- 
lium und die Kirche, MEYER/URBAN/L.VISCHER 1983,248-271. Refor- 
miert / Römisch-katholischer Dialog: Die Gegenwart Christi in Kirche und 
Welt, MEYER/URBAN/L.VISCHER 1983,487-517 en 496-497. Reformiert 
/Römisch-katholischer Dialog: Auf dem Weg zu einem gemeinsamen 
Verständnis von Kirche, MEYER/PAPANDREOU/ URBAN/ L.VISCHER 

1992,623-676,665. In de laatste dialoog stelt men vast, dat het een ‘heel 
moeilijke vraag' betreft, waarin we nog niet verder zijn gekomen. 

 
 
108. Literatuur over ordinatie: LOHSE 1951 [Ordinatie in het late Jodendom 

en het NT], NEWSON 1966, VIERING 1970, VORGRIMMLER 1973, 
BÜRGSMÜLLER/FRIELING 1974, TALLEY 1980, WAINWRIGHT 1980, 
BÖRNERKLEIN 1995, JENSON 1995, VON LIPS 1995,H.M. MÜLLER 1995, 
SMITH 1996, SCHEFFCZYK 1996. Literatuur over handoplegging: BEHM 
1911 [Studie in godsdiensthistorisch verband], COPPENS 1925 [Diss. 
over handoplegging in het NT en in de oude kerk], BAKHUIZEN VAN DEN 

BRINK 1948, TEUTSCHER 1948, ELDERENBOSCH [Diss.] 1953, BOON 
1978, WOLTINGE/ZUUR 1987, VAN HARTEN 1987, VAN DE KAMP 1989, 
KLÖCKENER/RICHTER 1998. 
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109. Handoplegging heeft ook een bredere betekenis. Er is opnieuw aan-  
dacht voor de waarde van de aanraking, HEADLEY 1997,5. Er is hand- 
oplegging ter genezing (Hand. 9:12,17; 28:8), in verband met de doop en 
het ontvangen van de Geest (8:15; 9:17), naast handoplegging die 
toerusting betekent van voor een bepaalde taak aangewezenen met 
goddelijke kracht, LINDIJER 1975,162.  

 
 
110. "Aufflegunge der Hende, die Segenen, bestettigen und bezeugen 

solchs, wie ein Notarius und Zeugen eine Weltliche sache bezeugen. 
Und wie der Pfarrherr, so Braut und Breutgam segenet, jr Ehe bestiget 
oder bezeuget", Luther bij H. Goertz (GOERTZ 1997,317). Volgens U. 
Kühn is overeenstemming wat betreft het sacramentele niet onmogelijk: 
"Die Apologie des Augsburger Bekenntnisses trägt keine Bedenken in 
diesem Zusammenhang den Terminus Sakrament zu verwenden, und 
zeigt damit eine zunächst terminologische Brücke auf zu den Kirchen, in 
denen die Ordination als eines der sieben Sakramente gilt", KÜHN 
1995,382. 

 
111. M. Schmaus maakt onderscheid tussen ‘Heiligungsgnade' en ‘Amts- 

gnade' en hij acht dit onderscheid "von grosser Bedeutung für das 
Verständnis der Kirche", SCHMAUS 1965

6
, 31. 

 
 
112. Het in 1999 verschenen boek van Guido Bausenhart: Das Amt in der 

Kirche. Eine notwendende Neubestimmung is een Habilitationsschrift, 
dat aanvaard is door de Eberhard-Karls-Universiteit in Tübingen. Het 
houdt zich uitvoerig bezig met de moderne cultuur en met de 
identiteitscrisis, waarin het ambt zich bevindt, maar de oecumenische 
vraag blijft buiten het gezichtsveld en speelt nauwelijks een rol, 
BAUSENHART Freiburg/Basel/Wien 1999. 

 
 
113. De gezamenlijke reactie van de Arnoldshainer Konferenz en de VELKD 

stelt: "daß entgegen unserer Erkenntnis aus der Heiligen Schrift das 
ordinierte geistliche Amt ein Ge- wicht und eine Stellung erhalten hat, die 
bedenklich sind", Texte aus der VELKD Nr 30, 1986,6. 
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5  BALANS 
 
Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met 
alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte 
en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij 
vervuld wordt tot alle volheid Gods (Ef. 3:18-19). 
 
 
1 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk maken we de balans op. Het is niet moeilijk een 
‘controvers-catalogus' op te stellen van punten waarover de kerken 
diepgaand met elkaar van mening verschillen.

1
 Een andere vraag is 

of en hoe lang onze controversen nog als kerkscheidend moeten 
worden aangemerkt en op grond waarvan.

2
 Welke consensusgraad 

willen we bereiken? Het zou niet van werkelijkheidszin getuigen naar 
volledige consensus te streven. Dan luidt de vraag: welke waarheid 
is onopgeefbaar? Met welke verschillen kunnen we leven, welke 
divergentie kunnen we verdragen, welke controversen kunnen we 
vermijden en waarover moet nog altijd gestreden worden? 
 
In hoofdstuk 6 vragen we ons af welke eenheid de kerken zoeken. In 
dit hoofdstuk willen we kort ingaan op enkele punten die in LA niet of 
nauwelijks aan de orde kwamen of opzettelijk vermeden werden. FO 
publiceerde in 1990 een reactie op de antwoorden van de kerken: 
Baptism, Eucharist and Ministry 1982-1990. Report on the Process 
and Responses (verder geciteerd: FO 149), waarin men een nadere 
toelichting geeft op fundamentele punten, die uit de reacties van de 
kerken naar voren gekomen zijn. Deze willen we meewegen bij het 
opmaken van de balans. We maken enige opmerkingen op het 
terrein van de bredere ecclesiologische vragen. We gaan in op de 
vraag of het ambt constitutief is voor de kerk, en of het jus divinum 
op het ambt van toepassing is. We gaan in op de sacramentaliteit 
van het ambt en op het feit, dat het pauselijk primaat niet in LA is 
opgenomen. De laatste drie punten zijn vanuit reformatorisch 
gezichtspunt vooral van belang, omdat ze bij onze oecumenische 
partners hoog op de agenda staan. We maken een afweging van de 
sterke en de zwakke punten van de LA. Vervolgens geven we aan 
welke elementen uit het reformatorisch gedachtengoed de moeite 
waard zijn om nadrukkelijker te worden ingebracht in het oecume- 
nisch gesprek. En tenslotte geven ons er rekenschap van welke 
vragen en uitdagingen aan het adres van de eigen gereformeerde 
traditie in LA besloten liggen en om nadere reflectie vragen. 
 
 
 
2 BREDERE ECCLESIOLOGISCHE VRAGEN 
 
Van oudsher zijn er drie controversen van bredere importantie 
bekend, die voortvloeien uit ecclesiologische verschillen tussen de 
kerktradities: ‘Schrift en traditie', ‘zichtbaarheid/onzichtbaarheid van 
de kerk' en ‘de betekenis van kerkscheuring'. Op deze drie terreinen 
is belangrijke vooruitgang in visie geboekt. In de zestiger jaren is een 
grondige studie op gang gebracht, die het inzicht heeft opgeleverd, 
dat de oude tegenstelling protestantse schrifttheologie / katholieke 
traditietheologie niet langer ongenuanceerd kan worden gehand-  
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haafd. Montreal 1963 gaf de stoot tot een nieuw doordenken van 
deze problematiek. Ook de reformatorische kerken kwamen tot de 
erkenning dat zij aan de kerkelijke traditie niet langer voorbij konden 
gaan, terwijl de katholiserende kerken een grotere bereidheid gingen 
tonen hun traditie te toetsen aan de Schrift. Exegetisch onderzoek 
kwam op gang, waardoor een duidelijker beeld ontstond van de 
diverse gemeentevormen binnen het NT. LA heeft de invloed van de 
nieuw verworven exegetische consensus die hieruit voortkwam 
ondergaan, en geeft daarvan expliciet blijk. Desondanks houdt LA op 
tal van punten met een (te) grote vanzelfsprekend vast aan de kerke- 
lijke traditie van de eerste vijf eeuwen. Hier ligt een inconsequentie, 
die tegelijk een uitdaging vormt om de resultaten van deze oecu- 
menische consensus tot gelding te brengen in voortgaande gemeen- 
schappelijke oecume- nische ecclesiologische arbeid. In hun reacties 
nemen de kerken verschillende posities in. Ze beroepen zich op: 
 
 
 
a) De Schrift alleen — al wordt het sola scriptura zelden 

ongereflecteerd ‘as such' gebruikt.  
Dit standpunt wordt ingenomen door een aantal protestanten 
(CRB III, 215; III,247; IV,47). 

b) De Schrift en de ‘constitutive period' van de vroege kerk.  
Dit standpunt wordt veelal ingenomen door Oosters-Orthodoxe 
Kerken (CRB II,6). 

c) De Schrift, de oude belijdenisgeschriften en de (reformatorische) 
belijdenisgeschriften. Dit standpunt wordt veelal ingenomen door 
confessionele protestanten (CRB IV,138). 

d) De Schrift, de traditie, en het leergezag van de kerk. Dit is de 
positie van de Rooms-Katholieke Kerk. 

e) De Schrift en de traditie, en als derde valide criterium, de redelijk- 
heid. Dit standpunt wordt onder andere ingenomen in de angli- 
caanse traditie (CRB II,38). Ook het criterium van de ervaring in 
het vormgeven aan een authentieke levende traditie wordt soms 
benadrukt, zoals bijvoorbeeld door een methodistische kerk (CRB 
II,180). 

f) Een dynamisch verstaan van het geloof van de kerk door de 
eeuwen heen in ‘Tradition' (waaronder het geloof van Israël als 
betuigd in het OT) en ‘traditions' en geïnspireerd door wat Faith 
and Order sinds Montreal aanreikte. Een voorbeeld is de Lutherse 
Kerk in Amerika.

3
 

 
 
 
De oogst van de laatste dertig jaar is ongetwijfeld, dat een nieuwe 
openheid is ontstaan om in dit opzicht van elkaar te leren. Zowel het 
beroep op de Schrift als op de traditie — van welke periode dan ook 
— kan echter nooit los staan van het levende geloof van mensen, die 
op hun beurt de levende traditie zelf weer verder dragen. Ik sluit me 
aan bij allen, die pleiten voor een vernieuwde en vernieuwende 
oecumenische ecclesiologie. Wat betreft de zichtbaarheid/onzicht- 
baarheid van de kerk is gesteld, dat dit oude strijdpunt, althans voor- 
zover het kerken betreft die actief betrokken zijn in de oecumenische 
discussie, grotendeels lijkt te zijn overwonnen. Het gevaar van 
ecclesiologisch docetisme (het vluchten in ‘onzichtbaarheid') wordt 
algemeen onderkend. Ook wat betreft de verschillende visie op 
kerkscheuring is vooruitgang geboekt. Van rooms-katholieke zijde 
was de verscheurdheid van de kerk altijd al geproblematiseerd, zoals 
blijkt uit Unitatis Redintegratio (§1), waarin wordt uitgesproken,dat de 
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verdeeldheid der christenen openlijk in tegenspraak is met de wil van 
Christus, een schandaal tegenover de wereld en schadelijk voor de 
verkondiging van het evangelie (DENZINGER 4185). Ook in het 
vernieuwde Oecumenisch Directorium van paus Johannes Paulus II 
(1993) wordt dit in §19 gesteld.  
Ook de andere bij het oecumenisch gesprek betrokken kerken 
beseffen wel, dat een pluriformiteitsidee, die al te gemakkelijk van de 
nood der verdeeldheid een deugd trachtte te maken, moest worden 
afgezworen (BERKOUWER 1964,271). 
 
 
 
3  JUS DIVINUM 
 
Behoort het ambt tot het ‘esse' of tot het ‘bene esse' van de kerk? LA 
ziet het ambt als constitutief voor de kerk en leidt het dus niet af van 
het algemeen priesterschap, maar van Christus (LA 11). De kerken 
zijn het niet eens over de vraag wat tot het jus divinum behoort.

4
 Is 

het ambt een goddelijke inzetting of is het een menselijke instelling, 
die naar menselijke recht is ingesteld?

5
 Ik ga hier voorbij aan de 

vraag naar de begrenzing van het jus divinum, die lastig te beant- 
woorden is, omdat ‘jus divinum' en ‘jus humanum' niet als twee 
statische grootheden tegen elkaar afgegrensd kunnen worden 
(TRIMP 1982,39; KÜHN 1983,30). Volgens de rooms-katholieke leer is 
het ambt een goddelijke instelling. Trente noemt het heilig priester- 
schap een goddelijke zaak: ‘sancti sacerdotii ministerium divina res 
(DENZINGER 765).

6
 Vaticanum II noemt het ministerium ecclesias- 

ticum ‘divinitus institutum' (LG 28, DENZINGER 4153) en spreekt in 
dezelfde paragraaf over de ambtsdragers als deelhebbers aan het 
ambt van Christus, de enige middelaar (I Tim. 2:5).

7
 Toch zijn er ook 

kritische geluiden binnen de Catholica, die de soms al te grote 
vanzelfsprekendheden onder kritiek stellen. Zo citeert Gromada een 
opmerkelijke uitspraak van Rahner: "There is really no ‘divine' law on 
the exact form in which someone must be selected in practice and 
appointed to office in the Church" (GROMADA 1995,444).  
 
Laagkerkelijken wijzen de gedachte van een jus divinum voor het 
ambt in de regel af. Zowel bij lutheranen als bij calvinisten bestaat 
hierover geen eenstemmigheid. Men komt op voor het eigen recht 
van de gemeente aan wie Woord en sacrament zijn toevertrouwd, en 
dus wordt het jus divinum gerelativeerd. Toch is altijd het besef 
levend gebleven van het geheimenis Gods, dat in geen mensenhart 
is opgekomen (I Cor. 2:9). "Wij zijn dus gezanten van Christus alsof 
God door onze mond u vermaande" (II Cor. 5:20). "Wie naar u hoort, 
hoort naar Mij" (Luc. 10:16).  
 
Bij de lutheranen werd de strijd over het ambt als goddelijke instelling 
of als delegatie vanuit het algemeen priesterschap in de vorige eeuw 
in alle hevigheid gevoerd (HORNIG 1984,184-188; SCHMIDT-LAUBER 
1979,57; KOOIMAN 1963,74-79). Men beriep zich voor de verschil- 
lende standpunten op allerlei uitspraken van Luther en op de 
Confessio Augustana, met name op de artikelen 5 (ambt), 7 (kerk) en 
14 (kerkorde en ordinatie). Ook nu nog liggen de accenten verschil- 
lend, al neemt men tegenwoordig meer afstand van het ‘concurren- 
tiedenken' (H.-M.BARTH 1990, 230). Artikel 5 CA

8
 spreekt van de god- 

delijke inzetting van het ambt, waaruit opgemaakt kan worden, dat 
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het ambt niet afgeleid moet worden uit het algemeen priesterschap 
der gelovigen (LEHMANN/PANNENBERG 19863,158). Anderen bena- 
drukken echter, dat het ambt juist als een specifieke  
 
gestalte van het algemeen priesterschap gezien moet worden 
(HERMS 1985,80). In de discussie speelt de bekende zinsnede van 
Luther een rol, dat alle christenen in principe priester zijn

9
, ook al zijn 

ze niet allemaal predikant.
10

 Artikel 14 CA leert, dat niemand in het 
openbaar mag prediken of het sacrament bedienen zonder ‘ordent- 
lichen Beruf' (BSLK,69). Door sommigen wordt het algemene prie-
ster schap als ‘Voraussetzung' van het openbare ambt gezien, niet 
als ‘Begründung' (LÜLF 1993,275). H. Goertz ziet het geordineerde 
ambt bij Luther als een noodzakelijke consequentie van het 
algemene priesterschap, zonder dat er van concurrentie sprake hoeft 
te zijn en zonder dat er van een ‘Doppelbegründung' van het ambt 
sprake is (GOERTZ 1997,222). 
 
Bij de calvinisten zien we een soortgelijke ontwikkeling. Door de 
jaren heen heeft men zich steeds beroepen op allerlei uitspraken van 
Calvijn, Bucer en Beza. Calvijn legde minder accent op het algemene 
ambt der gelovigen

11
 dan Luther, maar kon wel het hele volk ‘clerus' 

(= erfdeel des Heren, I Petr. 5:3) noemen (Institutie IV,4,9). Hij zag 
het ministerium naar Ef. 4:11 als de gave van God aan de gemeente, 
dienend tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. 
Calvijn zag het als de eerste taak om het volk met Gods woord te 
voeden en op te bouwen in de gezonde leer. Hij hechtte grote 
waarde aan de oude kerkvaders, die hij geregeld citeerde

12
 (Institutie 

IV,5,17) en was ervanovertuigd "that he was speaking in one voice 
with them" (PÁSZTOR 1988,910). Calvijn meende de drie of vier 
ambten rechtstreeks van Christus te kunnen afleiden (‘secundum 
Christi institutionem', Institutio IV,3,4).  
 
De analyse van Den Dulk (zie hoofdstuk 12,3) veronderstelt, dat het 
mogelijk is zich op Calvijn te beroepen voor zowel een hoogkerkelijke 
als een laagkerkelijke lijn.

13
 Het ministerium is apostolisch en het is in 

continuïteit met de apostelen. Bucer legt het accent op het deel- 
genootschap aan de zalving van Christus. Bij hem is het 
pneumatologisch aspect sterk aanwezig (VAN 'T SPIJKER 1987

2
,75), 

maar zo nodig benadrukt ook hij de noodzaak van het door God 
gezonden zijn van het ministerium ecclesiae als missio Dei (VAN 'T 

SPIJKER 1987
2
,90) en verklaart hij het ambt niet alleen als een 

functie van het priesterschap aller gelovigen, maar ook vanuit 
goddelijke roeping en bekwaammaking 
(VAN 'T SPIJKER 1987

2
,100).  

 
Van de latere calvinisten leggen sommigen de nadruk op de 
goddelijke instelling van het ambt

14
, anderen doen dat juist niet. Het 

uitdragen van het evangelie door Woord en sacrament is de opdracht 
van God, die principieel aan alle christenen ‘de jure divino' is 
gegeven. Die opdracht komt niet voort uit een eigen menselijke 
taakstelling, maar is van Godswege geschonken. Daarop berust het 
‘tegenover' van het ambt. In de kerkorde van de GKN uit 1999 zegt 
artikel 28 lid 1, dat de vergaderingen van de ambtsdragers een 
kerkelijk gezag hebben, dat haar door Christus is verleend. FO heeft 
in de toelichting geantwoord, dat inderdaad Christus het fundament 
is van de kerk: "Indeed, the ordained ministers are not the foundation 
of the church, which is according to the New Testament, Jesus Christ 
(I Cor. 3:11) or the apostles and prophets (Eph. 2:20, Rev. 21:14)". 
En: "It is Christ's continuing presence in word and sacrament, 
through the Holy Spirit, which is constitutive for the church" (FO 
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149,121). Het impliceert wel, dat er altijd weer opnieuw mensen 
nodig zijn en geroepen zullen worden voor de voortgang van het 
evangelie in elke nieuwe generatie. In de zin van deze dienstbaar- 
heid aan het evangelie van Jezus Christus kan men het ambt 
constitutief noemen voor de kerk. 
 
 
4 AMBT ALS SACRAMENT 
 
"One of the most remarkable characteristics of DM (Document on 
Ministry, M.G.) is its pervading theology of sacrament, an emphasis 
to cause joy in episcopal churches and dismay in evangelical 
churches" (EAGAN 1984,265). "The difference between sacerdotal 
and non-sacerdotal ministry persists; as well as the differences 
between its sacramental and non-sacramental character, the 
personal or communal understanding of the apostolic succession, 
and the ordination of women" (NISSIOTIS 1983

2
,X). Beide citaten 

spreken voor zichzelf. Sacramentaliteit wordt in LA wel in bepaalde 
bewoordingen aangeduid (LA 13c: ‘sacramenteel leven'; LA 41: ‘sa- 
cramenteel teken'; LA 43: ‘op sacramentele wijze'), maar LA gaat er 
zo behoedzaam mee om, dat de Oosterse Orthodoxie en de Rooms-
Katholieke Kerk er te weinig in terugvinden van wat zij onder 
sacramentaliteitverstaan.  
 
De oosters-orthodoxen gebruiken altijd het woord ‘mysterium', wat in 
het NT meestal staat voor Gods heilswil, die in Christus openbaar 
geworden is. De Rooms-Katholieke Kerk gebruikt zowel de term 
‘mysterie' als de term ‘sacrament', waarin romeinse connotaties 
meeklinken. Al vroeg ontstond een ontwik- keling tot ‘sacerdo- 
talisering' van het kerkelijk ambt (SCHILLEBEECKX 19802,64). Voor 
veel protestantse kerken zijn doop en avondmaal als door Christus 
ingestelde riten de enige geldige sacramenten. Er zijn ook kerken die 
geen sacramenten kennen (Het Leger des Heils, de Quakers). 
Sommige protestantse kerken hadden de indruk, dat het ambt door 
FO op dezelfde lijn werd geplaatst als deze beide sacramenten.

15
In 

de toelichting verklaart FO, dat men voor deze drie thema's koos, 
omdat het nu eenmaal zeer belangrijke punten zijn in het oecume- 
nische gesprek. "In fact the three were put together because Faith 
and Order had decided to work on them as representing major 
church-dividing issues and at the same time essential elements of 
communion" (FO 149,129). De moeilijkheid is nu dat LA voor de een 
te veel en voor de ander juist te weinig sacramenteel is. Dat was bij 
voorbaat al duidelijk, want reeds in 1983 werd het al of niet 
sacramentele karakter van het ambt onder de ‘unsolved problems' 
(NISSIOTIS 1983

2
,X) gerekend. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat 

het resultaat een ‘folgenlosen Diskussionsbeitrag' is genoemd 
(WITZEL 1989,18).  
 
Dat katholiserende kerken LA niet sacramenteel genoeg vinden,

16
 

blijkt uit de reactie van veel orthodoxe kerken, waaronder de 
Russische Orthodoxe Kerk (CRB II,9).

17
 Het blijkt ook uit het 

antwoord van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
18

 Het Vati- 
caan spitst de kritiek toe op de ordinatie: "In the description of 
ordination essential elements for the sacrament are enumerated, 
without calling it a sacrament" (CRB VI,34). De ‘vondst' om van een 
‘sacramenteel teken' te spreken, is blijkens de reactie van het 
Vaticaan onvoldoende: "Catholics would like it to be stated clearly 
that ordination is not only a sign, but an effective sign" (CRB VI,34). 
En: "Still we believe that there is an absence of a clear concept of 
sacrament (and sacramentality) in BEM" (CRB VI,6). Voor de 
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protestanten ligt het totaal anders. De WARC liet weten, dat uit haar 
midden deze reactie was gekomen: "BEM is too sacramentalist" 
(SELL 1986,553). FO geeft een verduidelijking (FO 149,143), waarbij 
het sacrament niet alleen in een trinitarische, maar ook in een 
christologische, antropologische, soteriologische en eschatologische 
context gezet wordt:  
 

"In the incarnation, life, death and resurrection of Jesus Christ, God has 
communicated effectively the mystery of his saving love to the world. 
Through the power of the Holy Spirit, the risen Christ continues this 
saving action of God by being present and active in our midst. For this 
purpuse God continues to act through human persons, through their 
words, signs and actions, together with elements of creation. Thus God 
communicates to the faithful, and through their witness to the world, his 
saving promise and grace. Those who hear and receive in faith and trust 
this gracious action of God are thereby liberated from their captivity to sin 
and transformed in their lives. Those who receive this gift, respond to it in 
thanksgiving and praise and are brought into a koinonia with the Holy 
Trinity and with each other and are send to proclaim the gospel to the 
whole world. Through this sacramental action, communicated through 
words, signs and actions, this community, the church, is called, equipped 
and sent to God's reconciling and recreating love in a sinful and broken 
world. And so all who in faith long for fulness of life in Christ may 
experience the first-fruits of God's kingdom — present and yet to be fully 
accomplished in a new-heaven and earth. Such a sacramental 
understanding of the history of salvation could help to overcome some of 
the difficulties expressed in the responses". 

 
Het is niet de bedoeling het begrip ‘sacramentaliteit' hier uit te 
diepen. Wel stel ik de vraag aan de orde, of de afwijzende reactie 
van reformatorische zijde op de als overmatig ervaren sacramentele 
dimensie van BEM niet bepaald zou kunnen zijn door een te 
beperkte opvatting van sacramentaliteit.

19
 Iemand als Bucer kon ruim 

en ontspannen met sacramentaliteit omgaan en hij kon zelfs de 
ordinatie als een derde sacrament beschouwen, zonder dit te willen 
‘drijven' (VAN 'T SPIJKER 1987

2
,378). De vraag is nu, of het ook 

mogelijk is tot een breder oecumenisch verstaan van sacramentaliteit 
te komen (NEUMANN 1997,17),

20
 dat de plaats van Christus niet 

inneemt en dat geen eigen heilsbemiddelende rol gaat spelen. In het 
NT komt de term ‘sacrament' als zodanig niet voor.  
 
De oorspronkelijke betekenis ervan hangt samen met de eed van 
trouw die een Romeins soldaat aflegde aan zijn veldheer.

21
 In 

Latijnse vertalingen van het NT is ‘sacrament' de weergave van het 
Griekse ‘mysterion'. Soms wordt het getranscribeerd als ‘mysterium' 
(BARRETT 1988,55).

22 
 

 

Hoewel er in de nieuwtestamentische tijd samen op rituele wijze 
gegeten en gedronken werd, voeten werden gewassen, handen 
werden opgelegd, in water werd ondergedompeld, is de benaming 
‘sacrament' veel later opgekomen (mede onder invloed van 
Tertullianus en Cyprianus) en pas in de vierde eeuw gemeengoed 
geworden. De westerse sacramentstheologie onderging grote in- 
vloed van Augustinus, die sprak van een ‘Verbum visibile', en die 
onderscheid maakte tussen teken en betekende zaak. De refor- 
matoren maakten bezwaar tegen de in de middeleeuwen ontwikkelde 
sacramentenleer. Ze verzetten zich er tegen dat sacramenten in 
plaats van ‘hulpmiddelen' ‘heilsmiddelen' waren geworden en ze 
keerden zich af van een magisch verstaan ervan. Luther kon op zijn 
bekende manier fulmineren tegen allerlei roomse ‘uiterlijkheden': 
wijwater, gewijd zout, kruiden, kaarsen, klokken, beelden, kazuifels 
 



140 
 

etc., maar als Gods Woord en de sacramenten veracht zouden 
worden, waardoor de mensen in de richting van ‘Schwärmerei' 
gedreven zouden worden, noemt hij dat het werk van de duivel, die 
de mensen laat zeggen: "die Kirche braucht keine äußeren Mittel, sie 
ist geistig und lebt nur im Geist" (PUSZTAI 1943,27). 
 
Calvijn zag het sacrament als een uitwendig teken, waardoor de 
Heer zijn beloften aan ons verzegelt om de zwakheid van ons geloof 
te versterken. Anders gezegd: het sacrament is een getuigenis van 
Gods genade jegens ons, bevestigd door een uitwendig teken. Hij 
knoopte aan bij Augustinus, die het sacrament een zichtbaar teken 
van een heilige zaak noemde of een zichtbare gedaante van een 
onzienlijke genade (Institutio IV,14,1). Het woord moet bij het 
element komen en het zal een sacrament worden (IV,14,2). Calvijn 
bestreed, dat aan het sacrament een of andere verborgen kracht 
verbonden was. Hij keerde zich tegen het opus operatum (IV,14, 26), 
en leerde dat slechts door de Heilige Geest ons verstand en ons hart 
geopend wordt, zodat wij het getuigenis kunnen vatten (IV,14,17).  
 
De reformatoren zochten naar concentratie. Die vonden ze in de 
door Christus ingestelde sacramentele instituties: het evangelie zelf, 
de doop en het avondmaal, de sleutelmacht en de ordinatie. Officieel 
golden uiteindelijk alleen doop en avondmaal als sacrament. Zonder 
iets te willen afdoen aan de concentratie die in de tijd van de 
Reformatie noodzakelijk was, kan men zich nu afvragen of deze con- 
centratie in de loop der tijd niet geleid heeft tot een zekere verenging 
en verschraling van het sacramentsbegrip, waardoor mogelijkheden 
onbenut blijven voor mensen van deze tijd. Zouden we niet tot een 
nieuw verstaan kunnen komen, dat inspirerend is en mensen helpt 
hun geloof in God heel concreet te beleven?  
 
Eigenlijk ben ik op zoek naar een breder begrip van sacramentaliteit 
en ik meen dat er in de laatste jaren een groeiende bereidheid is 
daaraan vorm te geven.

22
 Gewone concrete scheppingsgaven: 

brood, wijn, water, licht, het opleggen der handen, zegenende 
handen, voetwassing, de vredeskus, een omarming, de gewone 
menselijke dingen kunnen worden tot sacramentele tekenen als er 
een betekenisgeving is, die de scheppingsgaven ziet in het licht van 
de Heilige Geest Gods, die ons laat delen in het heil dat ons 
geschonken is in Christus' dood en opstanding. Aanvankelijk was en 
uiteindelijk is het sacrament een teken van verbondenheid, van 
‘committment'. In de nieuwtestamentische brieven wordt de term 
‘mysterion' gebruikt om het geheimenis van Gods heilswil aan te 
duiden, dat vooraf is gegaan aan Jezus' komst op aarde. In Christus 
is het geheimenis geopenbaard. Calvijn wijst hier op Ef. 1:9, Col. 
1:26 en I Tim. 3:16 (Institutio IV,14,2). Evenals de rooms-katholiek B. 
Neumann is ook de anglicaan K.A. David in zijn boek Sacrament and 
Struggle op zoek naar een breder begrip van sacramentaliteit.

23
 Hij 

noemt dezelfde teksten als Calvijn en vraagt dan vooral aandacht 
voor I Tim. 3:16: het lied van de Hemelse Naam, die hemel en aarde 
verenigt te saam (DAVID 1994,18). 
 
 
Geopenbaard in het vlees, 
gerechtvaardigd door de Geest, 
verschenen aan de engelen, 
Verkondigd onder de volkeren, 
geloofd in de wereld, 
opgenomen in heerlijkheid. 
 



141 
 

 
In deze christologische hymne is er telkens verbinding tussen 
menselijk en goddelijk, tussen hemel en aarde, Christus' aardse 
leven kwam tot hemelse heerlijkheid. Dat is het geheimenis, het 
mysterion, dat Hij uit zijn hemelse heerlijkheid gekomen is om ons 
menselijke vlees aan te nemen. Hij is één van ons en tegelijk troont 
Hij in heerlijkheid daarboven. We hoeven ons niet boven anderen te 
verheffen, want we kennen onze feilbaarheid en kwetsbaarheid. Ook 
als kerken leven we in een gebroken schepping.

24 
In de kracht van 

de Geest brengt het symbool herstel en brengt het bijeen 
(sumballein) wat uiteengeworpen was (diaballein). Sumballein is het 
werk van de Geest in Christus. Diaballein is het werk van de 
diabolos. Juist het symbool verwijst naar herstel en communicatie, 
waartoe God in Christus het initiatief neemt om ons te verzoenen. 
Tegelijk verwijst het ook naar de schepselmatigheid en naar de 
moederbodem, waaruit het is voortgekomen. 
 
In 1988 schreef J. Pásztor, dat er — mede vanuit de oosters-
orthodoxe bijdrage aan de oecumene — mogelijk een tijd zou 
komen, dat de vraag naar beelden en symbolen opnieuw onderwerp 
van theologisch debat zou kunnen worden (PÁSZTOR 1988,916). 
Nieuwe aandacht voor een mogelijk breder perspectief van 
sacramentaliteit vinden we ook bij M.E. Brinkman, die zich met name 
bezint op de relatie schepping en sacrament. Mogelijk kan dit 
bredere verstaan van sacramentaliteit ons ook verder helpen in het 
aanvaarden en waarderen van de ordinatie als een sacramenteel 
teken, dat schepselen en ‘mensjes uit het stof opgerezen' kracht 
geeft het Woord van God te brengen in een geseculariseerde wereld, 
die dankzij de moderne communicatiemiddelen veel meer dan 
voorheen openstaat voor andere ons, door God geschonken 
zintuigen, zoals ruiken van geuren, voelen, aanraken en aangeraakt 
worden en het zien van icons, images en beelden. 
 
 
 
5 EEN AMBT VAN UNIVERSELE EENHEID 
 
Wat in de Limatekst over het ambt volledig buiten beschouwing is 
gebleven, is het ambt van universele eenheid: de paus van Rome, 
die volgens het concilie van Florence (1438-1439) "over heel de 
wereld het primaat heeft", en die "de opvolger is van de gelukzalige 
Petrus, vorst der apostelen, en de ware plaatsbekleder van Christus," 
en die "het hoofd is van heel de Kerk en de vader en leraar van alle 
christenen" (BLEI 1972,13). In de huidige oecumenische verhou- 
dingen verdient het de voorkeur over de ‘Petrusdienst' te spreken, 
met name omdat zulks in kritische rooms-katholieke kringen als een 
goed (minder papalistisch) alternatief beschouwd wordt ter aan- 
duiding van het mondiale ambt. Het ontbreken van dit ‘Petrusambt' in 
LA is uiteraard niet onopgemerkt gebleven en het is in verschillende 
reacties ook expliciet genoemd. Natuurlijk leidt niemand hieruit af, 
dat het probleem al zou zijn opgelost of dat de oplossing van het 
probleem dichterbij zou zijn gebracht. Integendeel: het probleem 
weegt zo zwaar, dat de tekst het nog niet kon dragen. In hoeverre dit 
een wijze beslissing is geweest, staat nog te bezien. Het bewust 
achterwege laten van een speciale paragraaf over de ‘Petrusdienst' 
heeft in ieder geval wel tot gevolg gehad, dat de Limatekst over het 
ambt niet voortijdig ten onder is gegaan in een stroom van 
uitgesproken antipapistische gevoelens.  
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6  STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE LIMA-AMBTSTEKST  
 
 
In het navolgende willen we zowel de sterke als de zwakke kanten 
van LA belichten. Sterk is de bondige tekst, die er ondanks de 
complexiteit van de ambtsvragen toch in geslaagd is, de verworven 
convergentie in kort bestek samen te vatten. Sterk is, dat BEM 
zoveel verschillende kerkelijke tradities aanspreekt en heel concreet 
bij het proces heeft betrokken. Maar LA heeft eigenlijk geen 
boodschap aan die kerken, die geen ambten kennen en die daar 
veelal ook de noodzaak niet van inzien, zoals het Leger des Heils, de 
Quakers, sommige Pinksterkerken en sommige Aziatische en 
Afrikaanse independente kerken. Het is de vraag hoe voorkomen kan 
worden, dat deze kerken zich buitengesloten voelen. Sterk is de 
grotere terminologische duidelijkheid, waardoor veel misverstanden, 
die door de voorontwerpen waren opgeroepen, opgehelderd zijn. We 
vinden een heldere definiëring van wat men onder ‘charisma', 
‘dienst', ‘ambt', ‘kerkelijk ambt' en ‘priester' verstaat en duidelijke 
taakomschrijvingen.  
 
Zwak is dat het niet gelukt is een taalgebruik te vinden, dat minder 
katholiserend is en dat meer aansluit bij kerken met een synodaal- 
presbyteriaal of congregationalistisch systeem van kerkregering. 
Reformatorische christenen denken bij ‘ambt' in eerste instantie aan 
predikant, ouderling en diaken. Zij missen de eigen terminologie, 
maar zij missen ook het ambt van ouderling inhoudelijk, terwijl het 
diakenambt een heel andere vulling krijgt dan zij gewend zijn. 
‘Avondmaal' wordt ‘eucharistie', de term ‘priester' wordt geïntro- 
duceerd, evenals termen als ‘receptie' en ‘eucharistische gemeen- 
schap', die van huis uit katholiek zijn. LA is gestempeld door een 
nogal katholiserend taalgebruik. Wat in ‘gender'-opzicht wel gelukt is 
(het vinden van een inclusief taalgebruik) is naar de verschillende 
geloofstradities toe minder geslaagd. Voorts is het taalgebruik 
tamelijk binnenkerkelijk, hetgeen inherent is aan het onderwerp zelf. 
Soms is de taal toch niet duidelijk genoeg. En ook is het niet altijd 
even duidelijk waar de tekst descriptief wil zijn en waar prescriptief. 
 
Zwak is het Schriftberoep en het beroep op vroegkerkelijke bronnen. 
Het OT ontbreekt. Het beroep op het NT is tamelijk willekeurig. 
Belangrijke teksten worden gemist. Bij de teksten die wel geciteerd 
worden, valt de nadruk op de volmachtsverlening en het wijdings- 
ritueel. De verwijzing naar vroegkerkelijke bronnen (Ignatius van 
Antiochië en Clemens Romanus) is voor tegenspraak vatbaar. Als 
het beeld, dat uit de geciteerde teksten van Ignatius naar voren komt 
(namelijk dat de bisschop God vertegenwoordigt) een plaats had 
gekregen naast de gedachte, dat hij Christus vertegenwoordigt, was 
het wellicht minder op het bisschopsambt gefixeerd geweest.  
 
Daar man en vrouw naar Gods beeld geschapen zijn, zou er minder 
impliciete steun zijn voor de opvatting, dat vrouwen naar haar aard 
Christus niet kunnen representeren.  
 
LA verantwoordt ook niet expliciet, waarom een meerwaarde wordt 
gehecht aan de verankering van bepaalde grondwaarheden in de 
geschiedenis van de eerste eeuwen, terwijl het nieuw vertolken en 
actueel herinterpreteren van de waarheid onderbelicht blijft. Zo 
worden mogelijk nieuwe ontwikkelingen belemmerd. Dat blijft een 
struikelblok, ook wanneer men bedenkt, dat de consensus quinque-  
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saecularis oecumenisch gezien een stap vooruit was, omdat de 
gedachte aan ‘grondwaarheden' sinds de contra-reformatie steeds 
was afgewezen ten gunste van het actuele leerambt.

25
 De 

klemmende vraag blijft "ob also die Kirche jener Zeit nicht ebenso 
wie die Kirche späterer Zeiten von der heiligen Schrift her gesehen 
reformationsbedürftig (...) war", (K.BARTH KD I/2 1945,618). Nu kan 
men met Kooistra stellen, dat Karl Barth voor de ambtsdiscussie en 
de ambtspraktijk niet van bijzonder grote betekenis is geweest 
(KOOISTRA 1986,134), maar ook E. Schillebeeckx noemt het onjuist, 
dat chronologie als zodanig tot enige prioriteit zou kunnen leiden.

26
 

 
Zwak is, dat van de specifieke deskundigheid van niet-theologen 
weinig gebruik is gemaakt. Juist omdat LA duidelijk inzet bij de 
roeping van het hele volk van God, is dit een gemiste kans. Zwak is 
ook, dat bij het productieproces van BEM weinig niet-westerse theo-
logische deskundigen betrokken zijn geweest en weinig vrouwen. 
Ook is niet duidelijk hoe de aansluiting gevonden kan worden bij de 
moderne contextuele theologiëen. Zwak is dat in LA aan eigentijdse 
ontwikkelingen (die in AA wel de nodige aandacht kregen) en aan de 
rol van niet-theologische factoren weinig aandacht werd geschonken.  
 
Sterk is weer (op een bepaalde manier) het niet noemen of nauwe- 
lijks benoemen van wezenlijke verschillen, zoals o.a. het pauselijk 
ambt, de hiërarchie, de vragen naar het goddelijk recht en het sacra- 
mentele karakter van het ambt, waardoor het mogelijk is dat de 
karavaan verder trekt. Tegelijkertijd is dit ook een zwak punt, dat 
mede veroorzaakt werd door de kans, dat opname ervan de publi- 
catie van BEM zeer zou hebben vertraagd. Bovendien kan zo de in- 
druk ontstaan van: ‘papering over significant differences' (CRB II,80).  
 
Sterk is de waarde van de ‘preambule' van LA (1-6), al wordt dit door 
velen betwijfeld vanwege het niet consequent volhouden van de 
daarin vervatte gedachten. Toch houd ik staande, dat het een sterk 
begin is van de Limatekst over het ambt, die er zonder deze begin- 
tekst wezenlijk anders uitgezien zou hebben. Voorop staat nu, dat 
ieder denken over ambt moet beginnen bij God en bij zijn volk. 
 
Sterk is de trinitarische opbouw van LA 1-6. Deze geeft een belang- 
rijke aanzet tot een dynamisch verstaan van kerk en ambt. Sterk is 
dat ‘ambt' consequent als ‘dienstambt' wordt verstaan, vanuit de 
christologische fundering, dat Christus kwam ‘als een die dient'. Sterk 
is de pneumatologische fundering, die benadrukt, dat de kerk leeft 
door de bevrijdende en vernieuwende kracht van de Heilige Geest.  
 
Dit is een wezenlijk uitgangspunt van LA, dat in §3 sterk wordt ver- 
woord. Principieel ligt volgens LA de verantwoordelijkheid voor het 
leven van de gemeente niet bij sommigen, maar bij allen.

27
 "All 

members are called to discover, with the help of the community, the 
gifts they have received and to use them for the building up of the 
Church and for the service of the world to which the Church is sent" 
(§5). Dit is een krachtig uitgangspunt, ook al blijkt in het vervolg van 
LA de verantwoordelijkheid toch vooral bij het kerkelijk ambt te 
liggen. Dat laatste is overigens in veel kerkgemeenschappen het 
geval en daarom is het een dringende vraag aan alle kerken: hoe 
kan de pneumatologische fundering van ambten en diensten beter 
doorwerken in het leven van de hele geloofsgemeenschap?  
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Onevenwichtig is de overaccentuering van de ‘twaalf' in §9 en §10.
28

 
Het feit dat Jezus twaalf (mannelijke) apostelen koos, krijgt zo een 
theologisch overgewicht, dat in geen verhouding staat tot de oor- 
spronkelijke bedoeling. Sterk is de nadruk op de onderlinge collegia- 
liteit van ambtsdragers (§26-§27). Maar onduidelijk blijft met welk 
college welke ambtsdragers dan precies samenwerken. Zijn dat 
colleges van ‘leken', die speciale taken in de gemeenschap hebben? 
Zwak is dat het ambt van de reformatorische ouderling en diaken 
geheel en al ontbreekt. Zwak is ook, dat weinig aandacht is ge- 
schonken aan synodale en conciliaire structuren, die juist de 
gemeenteleden betrekken bij de leiding van de kerk en bij de besluit- 
vormingsprocessen.  
 
Sterk is de nadruk, die LA legt op ‘eenheid'. Voor reformatorische 
kerken is dit ongewoon. Uit hun reacties blijkt, dat zij er moeite mee 
hebben het ambt te zien als een centrum van eenheid. Zij zien 
Christus als het hoofd van de kerk, die het lichaam bijeenhoudt en 
voedt. Hij is het fundament. Hij bouwt, bewaart en vermeerdert zijn 
kerk. Zij zijn gewend ambtsdragers te zien als mensen, die de 
waarheid hoeden. Eenheid was nooit het sterkste punt van reforma- 
torische kerken. Sterk is de nadruk, die LA legt op continuïteit en 
apostoliciteit. Reformatorische kerken zijn voortgekomen uit een 
wens tot vernieuwing (reformatie), die ongewild is uitgelopen op een 
breuk. Toch willen ook zij staan in de continuïteit van het apostolisch 
geloof. Helaas speelt de communio sanctorum geen rol van 
betekenis. Er wordt gesproken over ‘de kerk' of ‘het volk Gods' als 
een bepaalde grootheid, of over ‘members'/’individuals' (LA 4,5,7b, 
14,27). De notie dat deze members/individuals in Christus geheiligd 
en gerechtvaardigd zijn, blijft onderbelicht. Ook de katholiciteit van de 
Una Sancta komt niet expliciet aan de orde. Deze blijkt echter wel uit 
de grote respons van de kerken. Het BEM-proces ‘an sich' is door de 
vele bijdragen uit heel de wereld zelf een voorbeeld van een nieuwe 
katholiciteit. Maar de vrouwelijke inbreng is daarbij gering gebleven.  
 
Bij een nieuwe ecclesiologische bezinning is de inbreng van vrouwen 
van belang, om te voorkomen dat grote groepen vrouwen in de kerk 
tot de conclusie komen, dat "de afschaffing van het ambt als een 
functie die de ene gelovige van de andere onderscheidt op grond van 
iets anders dan kennis, vaardigheden of een bijzondere spirituele 
begaafdheid wel eens voorwaarde zou kunnen zijn om te komen tot 
een kerk, waarin aan vrouwen recht wordt gedaan" (DE BONT 
1988,12).  
 
Sterk is het plaatsen van de genderparagraaf in hoofdstuk II en niet 
in hoofdstuk VI van LA. De behandeling van sommige punten zou, 
wanneer men ze louter en alleen vanuit de eigen traditie zou be- 
oordelen, onder de maat bevonden zijn. Toch blijken ze in 
werkelijkheid een stap vooruit te zijn. Het feit bijvoorbeeld, dat het 
probleem van het niet-ordineren van vrouwen bespreekbaar is en 
zelfs niet meer gezien wordt als een struikelblok (wel als een 
hinderpaal) voor onderlinge ambtserkenning, is zo’n stap vooruit.  
 
Sterk is dat in LA zorgvuldig inclusief is geformuleerd, zodat een 
vrouwelijke

29
 bisschop binnen LA niet ondenkbaar is. Helaas is het 

probleem van het niet-ordineren van vrouwen niet als probleem 
aangemerkt. Men ziet het ordineren van vrouwen als het probleem. 
Daarmee worden vrouwen geproblematiseerd, terwijl het in feite het  
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probleem van de kerken zelf is. Zwak is ook de versimpelde 
argumentatie in het slot van §18. Zo wordt de indruk gewekt, dat er 
kerken zouden zijn, die zich zonder enige theologische en 
antropologische reflectie alleen op de traditie baseren. Sterk is de 
waarde, die LA hecht aan het ‘geroepen zijn'. Er ligt niet alleen 
nadruk op de roeping van het hele volk van God (LA 1,4,6,17,18,31), 
maar ook op de roeping voor het speciale ambt (LA 11,12,31, 
45,47).

30
  

 
 
Sterk in LA is de waarde, die in LA 32, 33 gehecht wordt aan de niet-
ambtelijke charismata, die het kerkelijk leven verrijken. Sterk ook is 
de positieve waardering van het profetisch en charismatisch leider- 
schap, dat in de geschiedenis van de kerk soms op ongebruikelijke 
wijze optrad, waardoor de kerk bij de waarheid van het evangelie kon 
worden bewaard. Ongetwijfeld wordt hier de Reformatie bedoeld, die 
zich sterk maakte voor de waarheid. Zwak is dat LA het 
reformatorische ‘Anliegen' van het opkomen voor de waarheid 
nauwelijks articuleert.  
 
 
Zwak punt is ook het ontbreken van een duidelijke waardering en 
verwachting van het ambt dat niet door ordinatie is verkregen, en van 
vele diensten, die verricht worden door alle gemeenteleden. Zwak is, 
dat over de gaven die de Geest aan de gemeente schenkt niet 
positief genoeg wordt gesproken, maar eigenlijk in termen van con- 
currentie. Zwak is dat er nog veel te weinig gezegd is over mogelijke 
nieuwe diensten en ambten. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 
‘urban ministry' (CRB II,78).  
 
 
Sterk is het pleidooi voor de handhaving en de vernieuwing van het 
drievoudig ambt in oecumenisch perspectief. De episcopale kerk van 
de USA steekt de hand in eigen boezem en erkent zelf te weinig 
stilgestaan te hebben bij de vraag, hoe het drievoudig ambt zou 
kunnen worden vernieuwd om een ‘most effective witness' te kunnen 
zijn in de wereld (CRB II,61). Een nieuwe formulering, waar het ambt 
voor zal mogen staan in de huidige wereld in eschatologisch 
perspectief, staat nog uit, maar zou nieuwe impulsen kunnen geven 
aan oude structuren.  
 
 
Sterk is dat aanvaarding van het drievoudig ambt wel met kracht 
wordt aanbevolen, maar niet als voorwaarde gesteld wordt (FO 
149,125) voor onderlinge ambtsaanvaarding (LA 52). Sterk is dat bij 
de beschrijving van de taken/functies van bisschoppen, presbyters 
en diakens de verkondiging van het Woord, de viering van de 
sacramenten ende tucht/episkopè voorop staat. Onduidelijk is of 
onder ‘discipline' en ‘episkopè' hetzelfde moet worden verstaan.   
 
 
Zwak is, dat de inhoud der ambten in te algemene termen is gefor- 
muleerd. Sterk is dat ‘representatie' als een der sleutelwoorden van 
LA niet alleen Christusrepresentatie inhoudt, maar dat ambts- 
dragers ook het hele volk van God representeren (LA 10, 13c, 27). 
Waar LA spreekt over ‘representatives of Jesus Christ' (§11) gebeurt 
dit in die zin, dat ambtsdragers iets van het ware mens-zijn van 
 
Christus representeren en zijn boodschap van verzoening aan de 
mensen brengen. Christus-representatie in het kader van de 
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eucharistie wordt in LA 14 summier en naar rooms-katholieke 
opvatting onvoldoende verwoord.  
 
Sterk is dat LA onderscheidt tussen het episcopale ambt (LA 
36c,37,38) en een ‘ministry of episkopè' (LA 21,23,53a). Helaas is dit 
onderscheid niet consequent volgehouden. In de toelichting 
onderstreept Faith and Order, dat episkopè niet beperkt moet worden 
tot episcopaat (FO 149,127). Sterk is dat er naast vragen aan de 
niet-episcopale kerken betreffende het apostolisch gehalte van hun 
ambtssuccessie, nu ook kritische vragen aan de episcopale kerken 
worden gesteld met het oog op hún ambtsstructuren: "On the other 
hand, where the ordained ministry does not adequately serve the 
proclamation of the apostolic faith, churches must ask themselves 
whether their ministerial structures are not in need of reform" (LA 35). 
Naar het apostolisch gehalte ervan wordt echter niet gevraagd. Die 
wordt blijkbaar als vanzelfsprekend verondersteld.  
 
Maar om onderlinge ambtserkenning te bereiken wordt van episco- 
pale kerken slechts gevraagd het apostolische gehalte van niet-
episcopale kerken te erkennen, terwijl van deze laatsten wordt 
gevraagd specifiek de episcopale successie te ontdekken = 
aanvaarden (?). Daarin zit ongetwijfeld een asymmetrie.

31
 Minder uit- 

gewogen is het slot van de Limatekst over het ambt. Wellicht waren 
deze paragrafen nog te weinig gereflecteerd. In kerken bestaan 
soms heel gecompliceerde situaties tussen verschillende al of niet 
geordineerden, met al of niet verschillende bevoegdheden en rechts- 
posities. LA 46 spreekt volgens de Schotse Episcopale Kerk 
‘oversimplified' (CRB II,56) over geordineerden met andere dan 
kerkelijke bronnen van inkomsten, en is te weinig expliciet.  
 
 
 
7 EEN EIGEN SPECIFIEK CALVINISTISCHE INBRENG? 
 
Wat is de specifiek calvinistische inbreng in de oecumenische 
ambtsdiscussie? Welke gezichtspunten uit het reformatorisch 
erfgoed betreffende het ambt hadden sterker naar voren kunnen 
komen? We geven ons er rekenschap van welke vragen LA aan de 
eigen traditie stelt en op welke wijze wij door de in LA verworven 
inzichten verrijkt zouden kunnen worden. Dat een theologisch goed 
uitgewogen ambtsopvatting in de Reformatie feitelijk ontbreekt, 
maakt ons niet tot de gemakkelijkste gesprekspartner in het oecu- 
menisch gesprek. Weliswaar tillen wij principieel niet zo zwaar aan 
de ambtsvraag.

32
  

 
Maar LA daagt ons wel uit de vragen van het ambt wezenlijk opnieuw 
te doordenken, zodat niet alleen duidelijk is wat wij niet willen 
(hiërarchie, uitmondend in een pauselijk ambt) of vrezen (om in 
sacramentalistisch vaarwater terecht te komen), maar zodat ook 
duidelijk wordt, welke mogelijkheden wij positief zien om te komen tot 
een werkelijk nieuw en oecumenisch ambtsverstaan. Waar kan de 
Reformatie door LA verrijkt worden en waar kan ze met recht 
bevraagd worden op de eigen tekorten? In de reformatorische 
reacties zijn de volgende punten frequent naar voren gebracht: het 
algemeen priesterschap der gelovigen, het principe van de gelijkheid 
der ambten, de plaats van ouderlingen en diakenen, het triplex 
munus Christi, de verworteling in het OT en het belang van de colle- 
giale en communale aspecten van het ambt naast de persoonlijke. 
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Algemeen priesterschap 
 
Wat betreft het algemeen priesterschap der gelovigen heb ik laten 
zien, dat dit in het geheel van LA wel degelijk een belangrijke plaats 
inneemt en ook doorwerkt in de beschrijvingen van de taken van het 
geordineerde ambt, al is met name van reformatorische zijde de 
kritiek gekomen, dat de paragrafen over de roeping van het hele volk 
van God (LA 1-6) in het vervolg van LA onderbelicht zijn gebleven. 
Met deze kritiek kan ik in zoverre instemmen, dat een grotere nadruk 
op de gaven van de Geest die aan de gemeente geschonken zijn — 
en meer aandacht voor de charismata, die aan allen zijn geschonken 
— de tekst rijker zou hebben gemaakt. Al zou ik niet zover willen 
gaan als sommigen, die de proloog van LA uitsluitend als een 
plichtmatigheid beschouwen.  
 
De gemeente leeft niet bij de gratie van haar ambtsdragers, maar bij 
de gratie Gods, en door de Heilige Geest, die een grote verscheiden- 
heid aan gaven aan allen schenkt (§32). De gemeente leeft niet bij 
de gratie van het verleden, maar leeft toe naar de grote toekomst van 
Gods Koninkrijk en is geroepen tot de éne hoop van haar roeping: 
"Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is 
boven allen en door allen en in allen" (Ef. 4:4-5). De aan de 
gemeente geschonken gaven van geloof, hoop en liefde, van toe- 
wijding en gebed, van hulpvaardigheid en dienst, van leiding geven 
en onderrichten, van inspiratie en visie, van genezing en verzoening 
(§5) zijn van onschatbare waarde voor het leven van de kerk en voor 
de dienst van de kerk aan de wereld.  
 
De eigen bijdrage van de reformatorische traditie aan de oecu- 
menische ambtsdiscussie ligt precies daarin, dat zij de waarde van 
het algemeen priesterschap blijft benadrukken zonder te vergeten, 
dat reformatorische kerken daar zelf ook regelmatig aan herinnerd 
moeten worden. Met andere woorden: het is een vraag aan alle 
kerken of de pneumatologie en de eschatologie niet vruchtbaarder 
gemaakt kunnen worden voor de oecumenische ambtsdiscussie. 
 
 
Ouderlingen en diakenen 
 
De calvinistische ouderling ontbreekt in LA. In de trits ‘bisschop, 
presbyter, diaken' staat de presbyter niet voor de ouderling, maar 
voor de plaatselijke voorganger (priester/predikant). Op het ontbre- 
ken van de ‘ouderling' in LA is veel kritiek uitgeoefend, omdat naar 
het gevoelen van velen aan de hecht verankerde plaats die de 
ouderling in de gereformeerde traditie inneemt geen recht is gedaan. 
In hoofdstuk 4 heb ik laten zien, dat onvoldoende duidelijk is of de 
gereformeerde ouderling een ambt bekleedt in de zin van ‘ordained 
ministry' of niet.

33
 FO heeft dat in haar reactie op de antwoorden van 

de kerken ook geconstateerd. Blijkens de antwoorden van de 
presbyteriaal- synodale kerken zelf is de positie van ouderlingen per 
kerk zeer verschillend. "It is, therefore, necessary to further clarify 
their position" (FO 149,126). Er is inderdaad een overmaat aan 
vragen binnen de eigen traditie zelf, waarop eigenlijk nog geen goed 
antwoord is geformuleerd. Enerzijds is er een sterke op Calvijn 
(Institutie IV,3,8) en Beza gegronde ‘intuïtie', dat het ambt van 
ouderling onopgeefbaar is en dat ‘entschiedenen Widerspruch' 
(L.VISCHER 1992,111) geboden is, wanneer dit ambt in gevaar is. 
Anderzijds signaleren we een soort onmacht om dit ambt helder te 
omschrijven. Het kent vele verschillende vormen en er is geen duide- 
lijkheid over de ordinatie, over het mandaat, over de inhoud van het 
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werk, over de termijn, over de relatie met het predikambt en het 
diaconaat etc. Dit was ook al eerder gebleken uit een door R.W. 
Henderson in opdracht van de WARC gemaakt overzicht uit 1974 
(L.VISCHER 1992b,44). Ook in de kring van de Nederlandse SoW-
kerken bestaat hierover geen eenstemmigheid, zodat intern beraad 
op dit punt noodzakelijk is. Voor het diakenambt geldt hetzelfde. Of 
dit een ambt is in de zin van ‘ordained ministry' is een vraag die niet 
alleen met het oog op de protestantse diaken, maar ook met het oog 
op de episcopale diaken wordt gesteld (LA 31c, FO 149,126) en die 
nog niet voldoende is beantwoord.  
 
Ondanks de gelijkheid der drie ambten wordt wel degelijk onder- 
scheid gemaakt tussen de bevestiging in het ambt van predikant en 
de bevestiging in het ambt van ouderling of diaken. Het ambt van 
predikant is in principe niet aan tijd gebonden (men kan ook na het 
emeritaat de ambtelijk dienst van Woord en sacrament blijven ver- 
richten), en de bevestiging geschiedt de eerste keer met hand- 
oplegging. Bij ouderlingen en diakenen blijft in de regel de hand 
oplegging achterwege

34
, het ambt is getermineerd en na verstrijken 

van de termijn is herbevestiging nodig, hoewel in Nederland van 
deze regel nogal eens wordt afgeweken. Het is de vraag hoe 
principieel of hoe toevallig dit onderscheid is tussen het predikambt 
en de beide andere ambten in de reformatorische traditie. Is het zo, 
dat Calvijns ambtsopvatting dicht in de buurt komt van het rooms-
katholieke concept van een van privileges voorzien leerambt? 
Volgens K. Bockmühl moest Calvijn inzake het leerambt zijn plaats 
bepalen tussen de doperse spiritualisten enerzijds en de rooms-
katholieken anderzijds. De eersten wilden het geestelijk ambt 
afschaffen, de laatsten overschatten het gewicht ervan. Calvijn heeft 
volgens Bockmühl het juiste midden tussen die beiden niet goed 
weten te bewaren, maar week af in de richting van een ‘Amts-
Standpunkt' zonder dat voldoende pneumatologisch te laten 
corrigeren (BOCKMÜHL 1987,406). Ik refereer hier aan mijn dispuut 
met Den Dulk, die dit probleem ook heeft gezien en op grond 
daarvan opmerkt: "De positie van de reformatorische traditie in de 
oecumenische discussie is zwak, omdat haar ambtsbegrip ambiva- 
lent is en die ambivalentie zit reeds in de theorievorming van Calvijn" 
(DEN DULK 1997,125). 
 
 
Waarheid en eenheid 
Het blijft de kunst om te waarborgen dat "die Suche nach Gemein- 
schaft mit der Suche nach der Wahrheit" (WITZEL 1989,22) verbon- 
den blijft. De reformatorische kritiek dat LA eenzijdig de eenheid 
benadrukt, is juist. Dit hangt samen met het doel van BEM, dat er in 
is gelegen om de eenheid der kerken naderbij te brengen. De 
grondslag van deze eenheid ligt in Jezus Christus (§12) en de 
eenheid zelf is gave en opdracht van Christus (Joh. 17:21). LA stelt 
ook de reformatorische traditie voor de vraag, wat zij kan opbrengen 
om de ons in Christus reeds geschonken eenheid ook te aan- 
vaarden, en daagt ons uit aan te geven waar de pijnpunten liggen. In 
§8 staat de fundamentele afhankelijkheid van Christus duidelijk 
voorop. In de Reformatie is het ambt altijd sterk aan het Woord 
gebonden, de Catholica heeft door Vaticanum II sterke impulsen 
gekregen om op een nieuwe manier met de Schriften om te gaan, 
waardoor het Woord van God nieuw klinkt. De primaire vraag van de 
reformatie is niet: wie staat er garant voor de eenheid, maar: wie 
hoedt de waarheid?

35
 In LA komt ‘waarheid' als tegenhanger van 

‘eenheid' op deze manier niet meer voor.
36

 Dit aspect had inderdaad 
krachtiger ingebracht kunnen worden en het had een duidelijker 
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plaats mogen krijgen. FO licht toe, dat in LA 8 en 14c gesproken 
wordt over ‘a focus of unity' en in LA 14 en 13c over ‘the focus of 
unity'. Om het misverstand te voorkomen, dat LA het ambt ziet als 
hét exclusieve centrum van eenheid, wil FO in alle voorkomende 
gevallen ‘the' door ‘a' vervangen. Daarmee wordt een basis gelegd, 
die het reformatorische kerken wellicht mogelijk maakt dit belangrijke 
inzicht te herwinnen. 
 
 
Gelijkheid der ambten 
 
Wie heeft het voor het zeggen in de kerk? Eén is uw Meester! "Dat 
geen ambt over een ander ambt en geen kerk over een andere kerk 
zal heersen", is vanouds een principe van Nederlandse calvinisten, 
dat reeds is vastgesteld op de synode van Emden (1571) en 
historisch is bepaald door de kerkstrijd in de 16e eeuw tegen 
toenmalige roomskatholieke machtsstructuren. Dit principe is nog 
steeds geldig, al is het van meet af aan in de gereformeerde traditie 
zelf enigszins genuanceerd

37
 en in de loop der tijd ook bijgesteld.  

Veel calvinistische reacties op LA dragen de sporen van dit gelijk- 
heidsbeginsel. Hoewel de collegiale en communale aspecten van de 
ambtsuitoefening duidelijk aan bod komen, valt het accent in LA op 
het persoonlijke aspect van de ambtsuitoefening. Daarmee wordt niet 
voldoende recht gedaan aan het principe van gedeelde verantwoor- 
delijkheid, dat kenmerkend is voor kerken van de Reformatie.  
 
We willen het niet zo sterk uitdrukken als Lukas Vischer, die meent 
dat het collegiale karakter van de ambtsuitoefening in LA niet alleen 
ingeperkt, maar zelfs de facto opgeheven is (L.VISCHER 1992,110). 
Maar het is zeker wenselijk dat hier een tegenwicht geboden wordt. 
Daarom moet er opgekomen worden voor meer uitgewerkte colle- 
giale en synodale structuren. Het drievoudig ambt van BEM verschilt 
wezenlijk van het drievoudig ambt van kerken met een presbyteriaal-
synodale kerkstructuur. Als vernieuwing van het drievoudig ambt 
mogelijk is, dan moeten er wegen gevonden worden om de ouderling 
een eigen plaats te verschaffen. Dat is niet eenvoudig, maar wel 
belangrijk, omdat de kerken van de Reformatie er van overtuigd zijn, 
dat gemeenteleden op alle niveaus deel moeten uitmaken van de 
leiding van de kerk (FRIELING 1992,247). 
 
 
 
Verworteling in het Oude Testament 
 
Hierover bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Zoals uit hoofdstuk 
3,6 blijkt, ziet een aantal Nederlandse theologen hier een grote 
omissie van BEM. De geleerden verschillen hieromtrent evenwel van 
mening. Sommigen zien wel een zekere aansluiting tussen het 
christelijke ambt en het oudtestamentische.

38
 Een moeilijkheid is, dat 

in het OT kerk en staat niet van elkaar te scheiden zijn (D.MICHEL 
1978, 503). LA 17 maakt scherp onderscheid tussen het nieuwtesta- 
mentisch priesterschap en het priesterschap van het OT, maar werkt 
dat niet verder uit. LA 17 noemt Christus de unieke priester van het 
nieuwe verbond. Wat betreft de verbondsrelatie tussen God en mens 
zie ik mogelijkheden, met name wat betreft de verhouding tussen 
goddelijk en menselijk handelen, hetgeen pneumatologisch zou moe- 
ten  worden uitgewerkt.  
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Ook het algemeen priesterschap der gelovigen heeft zijn wortels in 
het OT. Handoplegging komt voor in het OT. Jozua kreeg van Mozes 
de handoplegging, Deut. 34:9. De levieten kregen de handen 
opgelegd, Num. 8:10. De joodse traditie nam aan, dat Mozes de 
oudsten de handen heeft opgelegd. Dat staat overigens niet vermeld 
in Num. 11:16-30 (JENSON 1995,335). Aäron en zijn zonen kregen 
geen handoplegging (Num. 16). Volgens Jenson ziet men in de 
katholieke theologie soms in het hiërarchische oudtestamentische 
priesterschap een inspiratiebron voor de ‘Geestelijke Stand', terwijl 
protestanten vaak de discontinuïteit tussen OT en NT benadrukken 
(JENSON 1995,337).  
 
Dit is in tegenspraak met de idee, dat de oudtestamentische 
verworteling een reformatorisch proprium zou zijn. In het algemeen 
neemt men aan, dat de oorsprong van de christelijke handoplegging 
in het nabijbelse jodendom ligt (vergelijk hoofdstuk 10,6). Mogelijk 
was de oudtestamentische achtergrond wel de gemeenschappelijke 
basis voor een parallelle ontwikkeling tussen het vroege jodendom 
en het vroege christendom (VON LIPS 1995,341). 
 
 
Het triplex munus Christi 
 
Dit reformatorisch proprium is in LA niet op de ambten toegepast. 
Het is de vraag of men op goede gronden de drie oudtestamentische 
ambten van koning, priester en profeet opgevolgd kan zien worden 
door de ambtentrits profeet (predikant), priester (diaken) en koning 
(ouderling). Of is dit veeleer een gekunstelde dogmatische construc- 
tie, zoals sommigen (BERKHOF 1973,400; RUNIA 1989,37) beweren?  
 
Ook F.G. Immink vertaalt het triplex munus Christi wel naar de 
gemeente, maar niet naar de kerkelijke ambten toe (IMMINK 1990). 
De Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 31 en 32) betrekt 
het deelhebben aan de zalving en het drievoudig ambt van Christus 
alleen op de gelovige, niet op het ambt (HÜFFMEIER 1995, 88). 
Daarbij wordt verwezen naar Deut. 18:15, Psalm 2:6 en Psalm 110:4.  
 
Elementen van het triplex munus vinden we al ver voor de Refor- 
matie (BERKOUWER 1953,63). Calvijn heeft dit concept verder uitge- 
werkt (Institutie II,15,2) en op Christus toegepast. De gedachte dat 
alle leden van de gemeente deel hebben aan de koninklijke, priester-
lijke en profetische roeping van Christus spreekt ons aan, maar een 
eigentijdse toepassing hiervan op de huidige kerkelijke ambten is 
toch problematisch. Gezien de oecumenische moeilijkheden met de 
benaming ‘priester' voor de ‘ordained minister' lijkt een pleidooi voor 
de benaming ‘priester' voor de diaken weinig kansrijk. 
 
 
8  NOG ENKELE VRAGEN AAN DE EIGEN CALVINISTISCHE 

TRADITIE 
 
 
Apostoliciteit en apostolaat 
 
LA vraagt in wezen om een nieuwe bezinning op de betekenis van 
de apostoliciteit. Dit is ook voor de kerken, die zijn voortgekomen uit 
de Reformatie van Calvijn, een uitdaging. Niet alleen omdat deze be- 
zinning binnen de SoW-kerken op de achtergrond is geraakt, maar 
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ook omdat het wenselijk is aan de apostoliciteit van de kerk een 
nieuwe inhoud te geven, die niet beperkt blijft tot een onderbouwing 
voor de leer van een bisschoppelijke successie (inclusief het 
pauselijk primaat), maar die ook in relatie staat met het apostolaire: 
het apostolaat als de missionaire opdracht, die de Heer zijn kerk in 
deze wereld heeft opgedragen (Matt. 28:19-20).  
 
Eenheid. Het uiteenvallen in vele kerkgenootschappen, die elk op 
eigen wijs Christus prediken en dienen, stelt het calvinisme voor de 
vraag op welke wijze zij kan bevorderen, dat de Heilige Geest niet 
wordt uitgedoofd, maar werkzaam kan zijn om de gave van de een- 
heid te schenken aan de verdeelde christenheid. De geloofwaardig- 
heid van het evangelie staat op het spel.

39
 Nieuwe ecclesiologische 

bezinning is daarom van belang, niet alleen met het oog op de nota 
ecclesiae, maar ook met het oog op het doorwerken van de conse- 
quenties daarvan in het ambtsbesef.  
 
 
Gelijkheid der ambten. Toch een hiërarchisch element?  
Het hiërarchisch principe staat haaks op het axioma van de gelijkheid 
der ambten. Hiërarchische structuren worden in LA niet als zodanig 
geformuleerd. Toch laat zich achter de omschrijving van de ambts- 
bevoegdheden gemakkelijk een hiërarchische structuur denken. 
Vooral wanneer in plaats van over een ‘ambt van episkopè' (LA 14c, 
21, 23) rechtstreeks over de bisschop (LA 28) wordt gesproken.  
 
LA kiest noch uitdrukkelijk vóór noch uitdrukkelijk tégen een 
hiërarchisch systeem. LA 28 erkent expliciet, dat voor onderlinge 
ambtserkenning geen uniformiteit vereist is, noch wat betreft de 
functies, noch wat betreft de benamingen. Dit maakt het de calvinis- 
tische kerken gemakkelijker serieus te overwegen, of het mogelijk is 
op de in LA voorgestelde wijze in gemeenschap met elkaar te leven. 
Het beginsel van de gelijkheid der ambten wordt in LA niet wezenlijk 
geschonden, maar de voorkeur voor een episcopale kerkstructuur 
vergroot de kans op hiërarchie. Daar staat tegenover dat de eenheid 
er mee is gediend. Ook kerken die veel waarde hechten aan theolo- 
gische bezwaren tegen hiërarchische verhoudingen en die benadruk- 
ken, dat alleen Christus de kerk regeert, want: "Eén is uw Meester, 
één is uw Leidsman: de Christus" (Matt. 23:8-11), moeten voor 
zichzelf de afweging maken of een al te simpel beroep daarop geen 
andere gevaren met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld insluipend 
independentisme, gebrek aan samenhang en verlies van eenheid. 
En tengevolge van dat alles: gebrek aan overtuigingskracht. Hier is 
niet alleen een oecumenisch belang in het geding, maar het is ook 
van directe invloed op het leven van de gemeente. Een te groot 
accent op het antihiërarchische brengt verlies aan Geestkracht, 
spankracht en daadkracht met zich mee, doordat veel kostbare tijd 
verloren gaat aan het oplossen van onoplosbare onderlinge tegen- 
stellingen. Als niet helder genoeg is welke beslissingen — door wie 
en op welk moment — genomen moeten worden, dan treedt een 
eigensoortige dynamiek in werking, die niet minder hiërarchisch maar 
wel minder doorzichtig is en waaraan een zweem van hypocrisie niet 
kan worden ontzegd. Hier ligt een duidelijke vraag van BEM aan de 
eigen calvinistische traditie. Waarom zou hier niet enige herschikking 
kunnen plaatsvinden, die recht doet aan het ‘semper reformanda' van 
de kerken der Reformatie? 
 
Gelijkheid der ambten. Toch een episcopaal element?  
LA daagt de calvinistische traditie uit om een persoonlijk ambt van 
episkopè te aanvaarden. Dat roept de vraag op, wie of wat bij ons 
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zorg draagt voor de eenheid der kerk. Het theologisch antwoord ligt 
wel gereed: Christus is het hoofd, Hij is het die de leden samenbindt.  
 
Hij is het centrum van eenheid. Maar de praktijk bewijst dat theo- 
logische antwoorden tekort schieten als (men denkt dat) de waarheid 
wordt bedreigd. Daarom zou overwogen kunnen worden of een ‘ambt 
van episkopè' ook in de SoW-kerken haalbaar is. Dat zou dan een 
ambt moeten zijn, dat collegiaal wordt uitgeoefend. Het zou moeten 
beschermen tegen besluiteloosheid en bureaucratie

40
 en het zou de 

eenheid van de gemeenschap op het oog moeten hebben. Het zou 
moeten staan voor de heelheid van de kerk. Als ‘eenheid' betrekking 
heeft op herstel van de verbondenheid tussen gescheiden kerken, 
dan zou ‘heelheid' behalve dat ook nog kunnen staan voor de 
gezamenlijkheid van alle mensen van God. 
 
Representatie. LA verstaat het begrip representatie in een brede zin 
en laat de mogelijkheid open voor een niet exclusief representatie- 
begrip. De ambtsdrager representeert zowel Christus als de gemeen- 
te (SIEMERINK 1999,171-181). Voor de gedachte, dat het hele volk 
van God Christus kan representeren ten overstaan van de wereld 
biedt LA 4 een aanknopingspunt: De kerk is een prefiguratie van het 
koninkrijk van God "by announcing the Gospel to the world and by its 
very existence as body of Christ". Voor de vraag hoe zich dit 
verhoudt tot vrouw en ambt, verwijzen we naar hoofdstuk 8. 
 
Een character indelebilis?  
De verschillen rond de betekenis van de ordinatie zijn door LA in 
wezen niet opgelost. De vraag of ordinatie erkenning of verlening van 
ambtsgaven inhoudt, blijft een rol spelen. LA kiest hierin voor een 
compromisformulering. De hele discussie over ‘erkenning' en 
‘verlening' van ambtsgenadegaven is eigenlijk meer een taalspel dan 
een wezenlijke controverse, tenminste als het ‘character indelebilis' 
buiten spel blijft, hetgeen in LA inderdaad het geval is. Maar ook 
daarvan kan men zich afvragen, of het niet gewoon waar is, dat 
iedere ambtsdrager voor de rest van zijn of haar leven wezenlijk door 
het ambt gestempeld wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

 
9 NOTEN 
 
 
 
1. Knelpunten zijn o.a.: het niet-ordineren van vrouwen, Schrift en traditie, 

zichtbaarheid/onzichtbaarheid van de kerk, divergerende visie op kerk- 
scheiding, eenvoudig/drievoudig/meervoudig ambt, Christusrepresen- 
tatie, communale/collegiale/persoonlijke aspecten van het ambt, het 
sacerdotale priesterschap, de vraag of het bisschopsambt-in-aposto- 
lische successie essentieel of accidenteel is voor het ware kerk-zijn, 
ambt al of niet als goddelijke instelling, de plaats van de leek, de kwestie 
van erkenning of verlening van het ambtscharisma, de sacramentaliteit 
van de ordinatie, de volheid van het wijdingssacrament, de vraag of 
ouderlingen en diaken een ambt bekleden in de zin van ‘ordained 
ministry', de verlegenheid rond het diaconaat, de vraag naar functie en 
wezen, gelijkheid/gelijkwaardigheid van de ambten, de vragen rond 
hiërarchie en celibaat en last but not least de controverse van het 
pauselijk primaat en het onfeilbare spreken ex cathedra, etc. 

 
2. Het project ‘Lehrverurteilungen Kirchentrennend?' is een gezamenlijk 

project van Duitse protestanten en rooms-katholieken, dat is opgezet na 
het bezoek van paus Johannes Paulus II in 1980 aan Mainz en dat zich 
grondig heeft bezig gehouden met thema's als: rechtvaardiging, 
sacramenten en ambt ten tijde van de Reformatie en tegenwoordig, 
LEHMANN/PANNENBERG 1986. In plaats van ‘consensus-oecumene' stelt 
dit project de vraag of de strijdpunten uit het verleden nog altijd 
kerkscheiding rechtvaardigen, BROSSEDER 1997,21. 

 
3. They (i.e. Lutherans) place primary emphasis on the gospel as witnessed 

to in Scripture. The gospel is the foundation of the faith in every age, 
including the biblical period, the apostolic age or the second, third and 
sixteenth centuries, CRB I,34. 

 
4. E. Schlink noemt het jus divinum de ‘invariabele constante' en het jus 

humanum het ‘historisch variabele'. Volgens alle kerken hoort tot ‘jus 
divinum': het zendingsbevel, de potestas clavium, doop, avondmaal, het 
samenbrengen van de gelovigen en de ordening, SCHLINK 1983,668. 
Een tiental definities van ‘jus divinum' vindt men in het ‘Final Report' van 
de studie van de Lutheran Council in de USA (1982-1984) over het 
historische episcopaat: The historic episcopate. 

 
 
5.  De kerk van Noord-India stelt de vraag of LA ‘the nature of the church' 

ziet als ‘a divine institution' of als een ‘human society', CRB II,78. 
 
 
6. "Wer sagt in der katholischen Kirche gebe es keine durch göttliche 

Anordnung [divina ordinatione] eingesetzte Hiërarchie, die aus Bischöfen, 
Priestern und Dienern besteht: der sei mit dem Anathema belegt", 
DENZINGER 1776. Over de vraag of de hiërarchie van de drie ambten tot 
het ‘jus divinum' behoorde, was ook ten tijde van Trente (1563) al strijd 
en daarom sprak dit concilie uit, dat dit niet door goddelijk recht, maar 
slechts door een goddelijke ordening (‘divina ordinatione') was ingesteld, 
LEHMANN/ PANNENBERG 1986,163. 

 
7. De bisschoppelijke potestas ordinis en de potestas jurisdictionis, die in 

het verleden van elkaar waren losgeraakt, werden door Vaticanum II 
weer samengebracht, KRÄTZL 1978,33. 

 
 
8. Confessio Augustana artikel 5 luidt: "Ut hanc fidem consequamur, 

institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. 
Nam per verbum et sacramenta tam- quam per instrumenta donatur 
spiritus sanctus qui fidem efficit ... ", BSLK,58. 
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9. Luther: "Dan alle Chrisen sein wahrhafftig geystlichs stands, unnd ist 
unter yhn kein unterscheyd, denn des ampts halben allein", WA 6,561ff. 

 
 
10. "Dan was ausz der tauff krochen ist, das mag sich rumen, das es schon 

priester, Bischoff und Bapst geweyet sei, ob wol nit einem yglichen 
zympt, solch ampt zu uben. Dan weyl wir alle gleich priester sein, musz 
sich niemant selb erfur thun und sich unterwinden, an [= ohne] unszer 
bewilligen und erwelen das zuthun, des wir alle gleychen gewalt haben. 
Den was gemeyne ist, mag niemant on der gemeyne willen und befehle 
an sich nehmen", WA 6,408,11-17. 

 
11.  "The teaching on the royal priesthood of all believers stands in dialectical 

tension with Calvin's high doctrine of the ministry", PÁSZTOR 1988,915. 
 
12. Calvijn citeert een uitspraak van Cyprianus, die als voorzitter van de 

bisschoppenvergadering tot de confraters zei: "Niemand onzer noemt 
zich de bisschop der bisschoppen of dwingt door tyrannieke vrees zijn 
ambtgenooten om hem te gehoorzamen". Hij citeert ook een uitspraak 
van Gregorius, die zei dat noch Petrus, noch Johannes, Andreas of 
Jacobus algemeen bisschop genoemd wilde worden, Institutie IV,7,21. 

 
 
13. J. Pásztor opteert voor de hoogkerkelijke lijn: "Calvin has a very high 

doctrine of the ministry", PÁSZTOR 1988,912. 
 
 
14. "Predikanten, doctoren, ouderlingen en diakenen zijn ambtsdragers die 

krachtens goddelijke instelling de verantwoordelijkheid voor de in Christi 
naam uit te oefenen macht dragen, terwijl de overige dienaren buiten het 
ambt (zoals godsdienstonderwijzers, voorlezers, organisten, kosters, 
deurwachters) hierin niet delen", KUYPER 1898. Soon Gil Huh vermeldt, 
dat C. Hodge betoogd heeft "dat het ambt van de presbyter door God is 
ingesteld, niet slechts in de zin waarin burgerlijke machten door God zijn 
aangesteld, maar in die zin, dat de dienaren des Woords hun gezag 
afleiden van Christus, en niet ontlenen aan het volk", SOON GIL HUH 
1972,44. Van Ginkel laat zien hoe het ambt (ook het ouderlingschap) in 
de gereformeerde traditie door mensen als Voetius, Van Renesse en 
Koelman is verdedigd op grond van het jus divinum, VAN GINKEL 
1975,291. 

 
 
15. Dit wordt onder meer gesteld door de Oostenrijkse Evangelische Kerk 

van de Augsburgse Confessie, CRB IV,19. 
 
 
16. "Apostolic-succession traditions tend to emphasize the mediatory nature 

of the clergy. These traditions tend also to have a stronger sacramental 
orientation", GRENZ 1987,14.  

 
 
17. De reactie van het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat spreekt zonder meer 

over de drie sacramenten, CRB III,1. Ook de Roemeens-Orthodoxe Kerk 
spreekt over ‘the three Holy Sacraments', CRB III,13. 

 
18.  "Het rapport gebruikt het woord sacramenteel. Waarom wordt het woord 

sacrament hier vermeden, dat zo diep in de traditie wortelt? De 
geloofsnotie ‘sacrament' wil toch juist Gods initiatief en de blijvende 
kracht van zijn belofte uitdrukken bij de continuë doorgave van de ene 
apostolische zending?", Overwegingen... 1984,7. 

 
 
19. Er zijn diepgaande verschillen tussen Rome en Reformatie: "In den 

katholischen Kirchen wird die Ordination als Sakrament verstanden, die 
Kirchen der Reformation lehnen dies zumeist ab. Grund dafür ist das 
engere Sakramentsverständnis", NEUNER1997,227. 

 



155 
 

 
20. M.E. Brinkman zoekt naar een verwijding van het sacramentsbegrip. Na 

raadpleging van het Ökumene Lexicon (Krüger/Löser/Müller-Romheld 

ed.), dat de sacramenten laat beschrijven door A. Peters (evangelisch), 
H. Döring (roomskatholiek) en A. Kallis (orthodox), moet ik hem gelijk 
geven als hij zegt, dat een "‘konfessionskundliche' benadering ons in het 
oecumenisch gesprek niet wezenlijk verder helpt", BRINKMAN 1991,18. 
Van belang is de in 1997 verschenen dissertatie van B. Neumann: 

Sakrament und ökumene, die vanuit een rooms-katholiek perspectief 

ingaat op het sacramentsverstaan van de tegenwoordige reformatorische 
theologie om zodoende een nieuw oecumenisch sacramentsbegrip te 
ontwikkelen. 

 
 
21. J. Calvijn signaleert dat de eed van de soldaat verwisseld werd met het 

woord van de Veldheer, waarmee Hij soldaten in zijn gelederen opneemt. 
Door de sacramenten belooft de Heer, dat Hij ons tot een God zal zijn, 
Institutie VI,14,13. 

 
22.  "In both Roman Catholicism and Protestantism there is now a quest for 

new approaches aided by an interpretation in terms of salvation history 
and by anthropological and semiotic criteria", HOTZ 1991,889. 

 
23. Literatuur: BEINERT 1980, HOTZ 1991, BRINKMAN 1989,1991,1994,1997, 

DAVID 1994, NEUMANN 1997. 
 
24. De kerk van Zuid-India belijdt haar onvermogen om de kerk te zijn, die ze 

zou moeten zijn en herkent zich in de ‘agony' en ‘frustration', die LA ook 
verwoordt, CRB II,78. 

 
25. "Wir hörten, wie schon im Tridentinum außer der Nebeneinanderstellung 

von Schrift und Tradition die Unterordnung aller Bibelauslegung unter 
das Lehramt der Kirche dekretiert wurde", BARTH KD I/2,1945

3
,620. 

 
26. "Op zichzelf hebben de eerste tien eeuwen christendom geen enkele 

voorrang op het tweede christelijke millennium. Niet chronologie, maar 
christelijke praxis, ‘sequela Jesu' - Jezus achterna - is hier beslissend", 
SCHILLEBEECKX 19802,9. 

 
27. Barrett zegt over het ambt in de brieven van Paulus, dat ieder lid van de 

gemeente een ambt bekleedde. Hij wil de dingen liever positief stellen 
dan zeggen, "dat de gemeenten ten tijde van Paulus geen ambten 
hadden in de moderne zin van het woord; dat zou wel ongeveer, maar 
toch niet geheel waar zijn. Men kan met recht zeggen, dat ieder lid van 
de gemeente volgens Paulus zijn eigen functies had", BARRETT 1988,31. 

 
28. De twaalf waren het symbool van de naderende eschatologische 

gemeente. Ze waren aanvankelijk nog niet ingesteld op een langere 
aardse geschiedenis, SCHILLEBEECKX 19802,13. Th. van Bilsen heeft 
diens opvattingen krachtig bestreden, VAN BILSEN 1981. 

 
29. In 1999 schrijft de anglicaanse vrouwelijke bisschop Penny Jamieson: 

"Within the wider Anglican communion I have had some role in the 
development of understanding of womens's episcopal vocation and 
ministry. I rejoice that there are now more of us to share this role (...)", 
JAMIESON 1999,116. 

 
30. Zie het rapport "Calling the minister", aangenomen door de Amerikaans/ 

Hongaarse Calvin Synod Churches. Daarin wordt de goddelijke roeping 
van haar dienaren onderstreept, waarbij men zich verzet tegen de trend 
om predikanten 'in te huren'. "As the scriptures counsel us to fear the 
'hireling' who does not care for the sheep (Jn. 10:1-18) we encourage our 
congregation to refrain from using the term 'hired' minister and to 
recognize with due respect that the pastoral Call is from God", 
ANONYMUS, Ministers not ‘hired' 1999,7. 

 
 



156 
 

 
31. Van een ‘sense of unease among non-episcopal churches' wordt gewag 

gemaakt tijdens de vergadering in Lima, waar BEM werd aanvaard, 
KINNAMON FO 112,1982,81. 

 
32. "Omdat de ambtelijke structuur naar rooms-katholiek inzicht 

sacramenteel is hebben de ambtskwesties (het ambt als zodanig, het 
episcopale aspect daarvan en de opvolging daarin) voor katholieken in 
het algemeen een groter gewicht dan voor gereformeerden (en 
lutheranen) en wordt een breken daarmee ook ernstiger genomen", VAN 

EIJK, 1994,131; FRIELING1983,107. 
 
 
33. Het ambtsrapport [Berkhof] uit 1971 Wat is er aan de hand met het 

ambt? zegt op pag. 48, dat de meest fundamentele zwakte in de 

ambtsopvatting de onduidelijkheid is van het ouderlingenambt. En op 
pag. 50: "Grotere helderheid over de ambtelijke status van de ouderling 
is dringend nodig". 

 
 
34. In een geschrift over het ouderlingenambt, Das Amt der Ältesten, 

L.VISCHER/ NUSSBERGER 1992, dat naar aanleiding van BEM in 
Zwitserland verscheen, zien we een ander beeld. Dit gaat er van uit, dat 
oudsten worden geordineerd met handoplegging en dat aan de 
handoplegging ten behoeve van ieder ambt ook ouderlingen en diakenen 
deel kunnen nemen, Bericht einer internationalen Konsultation, 
L.VISCHER 1992b,22. 

 
 
35.  "... if there is adherence to the whole truth as we learn it from the Word 

of God", Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession in the 
CSSR, CRB VI,41. 

 
 
36. A. Peters schreef een artikel ‘Einheit in der Wahrheit', PETERS 1987. Ik 

verwijs naar hoofdstuk 4 noot 37. 
 
37. "Gheen Kercke, gheen Dienaer des Woorts, gheen Ouderlinck noch 

Diaken sal d'een over d'ander heerschappie voeren ...", zo citeert Plomp 
de regel van Emden 1571, die volgens hem niet geïsoleerd mag worden 
van de bepaling van Middelburg 1581, die de bevoegdheden van de 
meerdere vergaderingen regelt, en van de bepaling van Dordrecht 1618-
19, die betrekking heeft op de bevoegdheden van de destijds 
aangewezen semi-permanente visitatoren, PLOMP 1967,33. 

 
 
38. Het oudtestamentische ambt heeft een zekere (maar beperkte) relevantie 

voor de kerk, die zich er vooral in de eerste eeuwen en in de 
middeleeuwen voor interesseerde, THOMA 1978,508; DASSMANN 

1994,112. 
 
 
39. "Als eine Verpflichtung, die allen Christen - von der Notwendigkeit der 

Mission her - aufgehen müßte, hebt das Zweite Vatikanische Konzil 
nach- drücklich die Bereitschaft hervor brüderlich zusammenzuarbeiten 
im gemeinsamen Bekenntnis des Glaubens. Nur unter dieser 
Voraussetzung eines ökumenischen Geistes kann die Kirche erwarten, 
dass man sie als ein Symbol der Einheit der Völker begreift und ihr 
Handeln in diesem Sinn Ernst nimmt", ZIRKER 1984,202. 

 
 
40.  "A useful way of approaching the question of episkopé and episcopacy 

in so called non-episcopal churches might be discovering, with 
sociological help, who exercises power and how", SYKES 1999,104 

 
. 
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6 LIMA DE EENHEID VAN DE KERKEN 
 
Eén lichaam en één Geest, gelijk ook gij geroepen 
zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, 
één geloof, één doop, één God en Vader van allen, 
die is boven allen en door allen en in allen 
(Ef. 4:6). 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
In de convergentietekst van Lima is geen visie op ‘eenheid' 
geformuleerd. Een werkelijke consensus is in BEM niet bereikt, zeker 
niet in de ambtstekst. BEM beperkt zich bewust tot die aspecten, 
"that have been directly or indirectly related to the problems of mutual 
recognition leading to unity" (BEM Preface,IX). Dat is een beperkt, 
maar belangrijk uitgangspunt. Uit de reactie van de Hongaarse 
Gereformeerde Kerk blijkt, dat deze het niet waarschijnlijk acht, "that 
the ‘visible unity' of the church, in the sense of an organized unity, 
can be accomplished through a consensus proposed by the Lima 
Document" (CRB V,162). Dat is zeker waar, temeer daar de daartoe 
benodigde beslissingen niet door FO, maar door de kerken zelf 
genomen dienen te worden.  
 
De vraag is nu van welk achterliggend eenheidsconcept LA impliciet 
uitgaat. En: wijst de tekst de kerken nieuwe wegen op het weg naar 
‘visible unity'? In dit hoofdstuk gaan we na hoe LA bijdraagt aan het 
voornaamste doel van FO: de zichtbare eenheid der gescheiden 
kerken. Welke eenheid zoeken wij? Juist vanwege de weerbar- 
stigheid van de materie en "leaving behind the hostilities of the past" 
(BEM Preface,IX) is de euforie verklaarbaar, waarmee BEM werd 
gepresenteerd. Helpt BEM de verdeelde kerken werkelijk verder op 
hun weg naar zichtbare eenheid? Of blijft het erbij, dat orthodoxen en 
katholieken de teksten te protestants en de protestanten ze te 
katholiserend vinden (KUHN 1983,31)? 
 
 
 
2 DE WERELDRAAD EN DE ‘UNITY WE SEEK' 
 
Na de tweede wereldoorlog ontstond er een nieuw oecumenisch 
enthousiasme, dat resulteerde in de oprichting van de Wereldraad 
van Kerken in Amsterdam (1948). Het prille begin van wat later in 
Nederland het SoW-proces zou gaan heten, viel ongeveer in 
dezelfde tijd en stond onder invloed van hetzelfde oecumenische 
elan.

1
  

 
In Hongarije was op 26 juni 1943 de Oecumenische Raad opgericht 
in aanwezigheid van een van de ‘vaders' van BEM, Nils Ehrenstrom 
(HARMATI 1992,11). De gereformeerde bisschop László Ravasz en 
de lutheraan Albert Radvánsky waren de eerste presidenten ervan. 
Zij hadden op zich genomen de contacten met Geneve te verzorgen. 
Hongarije werkte van harte mee aan de voorbereiding van Amster- 
dam, onder andere door de uitgave van een geschrift ten behoeve 
van de oprichtingsvergadering van de wereldraad. De delegatie voor 
de Assemblee van Evanston (1954) bestond uit de gereformeerd bis- 
schoppen Albert Bereczky en János Péter en de  oudtestamenticus 
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professor László Pap. Van lutherse zijde waren Lajos Vető en László 
Dezsery afgevaardigd. Pap en Vető werden gekozen tot lid van het 
Centraal Comite (HARMATI 1992,17). De dramatische gebeurtenis- 
sen van 23 oktober en 4 november 1956 zorgden voor een periode 
van langdurig isolement. 
 
In Nederland was de GKN in 1948 in oecumenisch opzicht nog lang 
niet zo ver, dat men kon besluiten lid te worden van de wereldraad. 
Het zou nog tot 1969 duren voordat deze kerken besloten het 
lidmaatschap aan te vragen, dat hen tenslotte in 1971 door het 
Centraal Comite in Addis Abbeba werd verleend (RUNIA 1998,66).  
 
Voor de NHK daarentegen was het van meet af aan evident, dat men 
tot de wereldraad zou toetreden. Daartoe had men reeds in 1939 op 
voorhand besloten (ZEILSTRA 1998,21). Ook de ELK was van het 
begin af aan lid.  
 
Binnen de wereldraad werd van meet af aan op drie verschillende 
manieren aan de eenheid van de kerken gewerkt: op het gebied van 
de geloofsvragen, op het terrein van de dienst aan de wereld en ook 
op dat van de liturgie. Bezinning op geloofsvragen en levensvragen 
gaan hand in hand. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille 
(GOSKER 1994,21). Ze zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar ze 
zijn niet te scheiden. Een derde element is dat van de liturgie. De 
bijeenkomsten van de wereldraad zijn gekenmerkt door vaak heel 
inspirerende vieringen (GOSKER 1993, 316), die volgens de bekende 
regel ‘Lex orandi — Lex credendi'

2
 de ‘sense of unity' bevorderen. 

Een van de vruchten van het BEM-proces is onder andere de 
bekende Limaliturgie (The Eucharistic Liturgy 1988

2
), die in 1983 

tijden de Assemblee in Vancouver onder leiding van de anglicaanse 
aartsbisschop Robert Runcie (NEUNER 1997, 55) werd gebruikt en 
veel indrukmaakte.  
 
Als christenen van zulke verschillende kerkelijke achtergronden en 
culturele contexten samen met elkaar de Heer van de wereld prijzen 
en aanbidden, dan heeft dat een intrinsieke waarde, die op geen 
enkele wijze met een theologische convergentiemethode te verge- 
lijken is. Ervaren eenheid wekt het bewustzijn, dat men onderdeel is 
van een groter geheel. ‘Unity' als ‘uniformity' kan verlammend 
werken, wanneer er een massieve uniformiteit wordt afgedwongen, 
die op prestatie is gericht. Dat is een ‘Babelse' eenheid (Gen. 11:6), 
die niets van doen heeft met de bijbelse eenheid, die als ge- 
meenschap (koinonia) verstaan mag worden en die mensen zet in de 
vrijheid van de kinderen Gods (Rom. 8:21). Deze bijbelse koinonia 
geeft een dynamische kracht en een nieuw geloof in de toekomst.  
 
"We, Hungarian Reformed people, can see that while being engaged 
in a struggle for the renewal of our Church we are actually part and 
parcel of the dynamic life of the one Church of Christ. We are not 
seperated from the rest of the one body", schreef J. Pásztor enkele 
jaren voor de ‘Wende' (PÁSZTOR 1985,344). In 1992 schreef de 
rooms-katholiek Elemér Sulyok: "Die ökumenische Bewegung 
unseres Jahrhunderts entstand (...) aus dem Bewustsein, das eine 
geteilte Christenheit unertraglich ist" (SULYOK 1992,36). En in 1998 
schrijft G. Lohfink: "Die tiefste Wunde der Kirche ist der Verlust der 
Einheit" (LOHFINK 1998

2
,357). Deze citaten laten ons de pijn van de 

verdeeldheid zien, maar ook het verlangen naar de eenheid, die ons 
in Christus al geschonken is, en die tegelijk in volhardende trouw 
mag en moet worden nagestreefd. 
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3  ZICHTBARE EENHEID EN WERELDWIJDE DIENST 
 
 
Oecumene is enerzijds de gezamenlijke zoektocht naar zichtbare 
eenheid van de kerken, anderzijds is het de gezamenlijke opdracht 
van de kerken tot wereldwijde dienst aan de wereld (RAISER 
1987,890). Faith and Order heeft zich van meet af aan met 
geloofsvragen en met kerkelijke structuren beziggehouden, terwijl 
Life and Work een beweging was voor practisch christendom, die 
gedragen werd door een sterk missionair bewustzijn. Tot de initiatief- 
nemers van Faith and Order behoorden bisschop Charles Brent en 
Robert H. Gardiner. Tot de initiatiefnemers van Life and Work behoor 
de bisschop Nathan Soderblom. Beide bewegingen werden — zoals 
gezegd — in 1948 verenigd bij de oprichting van de wereld- raad, 
maar een zekere spanning tussen de ‘institutionele' en de ‘seculiere' 
oecumene is eigenlijk altijd blijven bestaan.  
 
Faith and Order stelde zich ten doel de oude theologische contro- 
versen te boven te komen en de zichtbare kerkelijke eenheid te 
herwinnen door geloofsgesprekken, om zo te komen tot "visible unity 
in one faith and one eucharistic fellowship, expressed in worship and 
a common life in Christ in order that the world may believe" (BEST 
1989,301). Het ging en gaat dus niet over een na te streven 
‘eenheid, terwille van de eenheid zelf', maar om een eenheidsstreven 
met een duidelijke missiologische motivering. Life and Work had 
hetzelfde doel voor ogen, maar legde heel andere accenten. Men 
ging er daar veeleer van uit, dat de eenheid tot stand zou komen 
doordat de kerken gezamenlijk actie ondernamen. "De leer verdeelt, 
maar de dienst verenigt", was de leus. Thans terug- ziend op de 
gebeurtenissen in Europa — en de rol van de kerken daarin — 
gebiedt de nuchterheid ons te zeggen, dat ook het tegen- deel vaak 
het geval is geweest (NEUNER 1997,36).  
 
In de leer zijn we dan wel verenigd, maar wat christenen doen of 
nalaten in bepaalde maatschappelijke en politieke situaties

3
, brengt 

weer een geheel andere verdeeldheid tot stand. Bisschop Ernő 
Ottlyk stelde in zijn boek Der Weg einer evangelischen Kirche im 
Sozialismus: "(...) den Kampf zwischen den Alten und den Neuen in 
der Kirche und verdeutlicht, das auch heute die Grenze nicht 
zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern zwischen Feinden 
und Freunden des Sozialismus verlauft" (HARMATI 1992,20). We 
hebben in 1999 kunnen zien hoe christenen in Kosovo, Bosnië, 
Rwanda, Indonesië of Ierland omgaan met elkaar en met de situatie 
waarin hun landen zich bevinden.  
 
We hebben kunnen zien, dat maatschappelijke en politieke tegen- 
stellingen vaak vele vele malen sterker zijn dan de eenheid van het 
geloof in Christus en de Geest, die in Ef. 4:6 zo treffend onder woor- 
den is gebracht. Dat moet alle mensen van God tot bescheidenheid 
nopen. We leven als beperkte, goedwillende, maar zondige mensen 
‘in een gebroken wereld', zoals de Limatekst over het ambt al in de 
eerste paragraaf heeft gesteld (§1). Soms klinkt de verzuchting, dat 
er een veel krachtiger getuigenis van de kerken in Europa uit zou 
kunnen gaan, wanneer deze hun eigen boodschap nu maar eens ge- 
loofden en serieus namen. Men kan deze uitlating van J. Brosseder

4
 

heel goed als een dooddoener bestempelen, maar dat neemt niet 
weg, dat onder alle omstandigheden het gebed en het gebod van 
Christus in het hogepriesterlijk gebed blijft gelden: "opdat zij allen 
een zijn" (Joh. 17:21). 
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4 WELKE EENHEID? 
 
 
Volgens de doelstelling van FO streven de kerken naar ‘visible unity', 
maar welke eenheid zoeken zij dan? Vanaf het begin is daarover 
verschil van mening geweest. Dat hing onder meer samen met de 
verschillende ‘concerns' binnen de wereldraad zelf. Zoals gezegd 
richtte Faith an Order zich vooral op het streven naar ‘visible unity', 
terwijl Life and Work vooral de dienst aan de wereld centraal stelde. 
Dat is eigenlijk steeds zo gebleven en dat levert ook nu nog een 
zekere spanning op tussen de beide afdelingen van de wereldraad. 
Daardoor bleek het ook een haast onmogelijke opgave om "the unity 
we seek" op een voor allen aanvaardbare manier te formuleren. 
Pogingen daartoe bleken het risico in zich te dragen zelf tot een 
twistpunt te worden.  
 
Dit was een van de achterliggende redenen waarom in 1950 het 
zogenaamde ‘Toronto-Statement'

5
 werd afgegeven. Daarin werd 

gesteld, dat de wereldraad geen ‘superkerk' is, en dat aan de Raad 
op geen enkele manier een ecclesiologische betekenis mocht wor- 
den toegekend. Deze schroom om de invulling van ‘zichtbare 
eenheid' heel concreet vast te leggen hangt voor een deel ook 
samen met het verleden, waarin kerken soms de neiging hadden de 
zichtbare grenzen van hun eigen kerk gelijk te stellen aan de enige 
ware kerk van Christus op aarde. De voorbeelden ervan zijn bekend 
uit de geschiedenis. Zo leerde Bellarminus, dat de kerk even zicht- 
baar was als de republiek van Venetie (HULSHOF 1992,1). De 
metropoliet van Athene, Chrysostomos, had in Lausanne (1927) 
verdedigd, dat de Orthodoxe Kerk de ene en enige kerk was 
(G.H.VISCHER 1982,29).  
 
In de twintiger jaren heeft in Nederland de discussie gespeeld of 
artikel 28 van de Confessio Belgica (BSRK, 243) niet impliceerde dat 
de Gereformeerde Kerk als ‘unica vera ecclesia' moest worden 
gezien.

6 
Vanuit deze ‘identificatie' of ‘bijna-identificatie' van een 

bepaald concreet kerkgenootschap met Christus' kerk is het te 
begrijpen, dat er een natuurlijke en gezonde tegenreactie is ontstaan. 
Niet dat men zich nu terugtrekt op het front van de ‘ecclesia 
invisibilis', maar wel zijn velen nog zeer terughoudend om de ‘zicht- 
baarheid' van de kerk al te concreet te formuleren. ‘Eenheid' en 
‘zichtbaarheid' worden dan vooral gezien als eschatologische 
begrippen, omdat Christus' kerk op aarde niet samenvalt met het 
Koninkrijk Gods. Aan varieteit en pluriformiteit wordt veelal de voor- 
keur gegeven boven een massieve en verstikkende uniformiteit. Dit 
is terecht een antidotum tegen een al te gemakkelijke identificatie- 
theorie. Maar anderzijds dreigt nu het gevaar van ecclesiologisch 
docetisme, waardoor van de nood der kerkelijke verdeeldheid een 
deugd wordt gemaakt. Behalve de verdeeldheid tussen de verschil- 
lende kerkelijke tradities en denominaties lopen er nog andere 
breuklijnen door het ‘hele volk van God'. Ik noemde al de zeer 
ingrijpende politieke verschillen van inzicht.  
 
Daarnaast signaleer ik nog twee andere pijnlijke breuken. In de 
eerste plaats moet hier het grote schisma genoemd worden, dat 
dwars door het hele volk van God heen loopt, namelijk de breuk 
tussen kerk en Israël, door J.-H. Witzel "der Stachel im Fleisch der 
kirchlichen Einheitssuche" genoemd (WITZEL 1989,24). De breuk met 
Israël wordt door LA verder niet gethematiseerd, maar daarmee is dit 
punt natuurlijk nog niet van de oecumenische agenda verdwenen.  
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Voorts signaleren we, dat er bezwaren zijn gekomen van feminis- 
tische zijde tegen het tot stand brengen van kerkelijke eenheid, 
wanneer dat ten koste zou gaan van de gelijkberechtiging van 
mannen en vrouwen in de kerk. E. Pot vraagt zich af, of de manier 
waarop de kerken naar eenheid streven — ze noemt BEM daarbij als 
voorbeeld — niet ten koste gaat van de gerechtigheid. Kerken laten 
volgens haar de verdeeldheid tussen mannen en vrouwen voort- 
bestaan alsof in die kerk van die verdeeldheid geen sprake was. Zij 
acht de houding van de wereldraad hierin dubbelzinnig. Aan de ene 
kant wordt wel erkend, dat de plaats van vrouwen in de kerk een 
ecclesiologisch probleem is, maar aan de andere kant worden er 
geen conclusies getrokken voor zover het de ambtswijding van 
vrouwen betreft. Dit laadt volgens haar de verdenking op de wereld- 
raad, dat er gekozen wordt voor een eenheid, die de ‘lieve vrede' 
dient, ten koste van vrouwen. "Dit is niet alleen een verdeeldheid, die 
de ene kerk van de andere scheidt, maar dit gaat dwars door alle 
kerken heen" (POT 1986,269).  
 
Het is zeker een vraag die onder ogen gezien moet worden, wat het 
streven naar ‘visible unity' kost en of de prijs ervan niet te hoog is. Zo 
stelt de Lutheran Church — Missouri Synod in haar reactie op BEM: 
"Throughout the assumption seems to be, that there can be unity at 
all costs by means of a ‘reconciled diversity' despite pluralism of 
doctrine and practice. This is an assumption which we cannot 
accept" (CRB III,141). 
 
 
 
5 MODELLEN VAN EENHEID 
 
Van meet af aan werd ‘zichtbare eenheid' beschouwd als het doel 
waarnaar de oecumenische beweging streefde (KINNAMON 1982; 
HOUTEPEN 1984). Maar telkens opnieuw bleek, dat de kerken niet 
alleen te maken hebben met historische controversen, maar dat ze 
onderling ook nogal verdeeld zijn over de lastige vraag welke een- 
heid ze eigenlijk precies zoeken.

7
 Men moet FO nageven, dat men 

de vraag naar de ‘unity we seek' niet uit de weg is gegaan. Vanaf 
New Delhi (1961) is bijna op elke assemblee van de wereldraad wel 
een verklaring aangenomen, die probeerde de lastige vraag te beant- 
woorden naar een concrete invulling van wat er nu onder ‘zichtbare 
eenheid' moest worden verstaan.  
 
Dit heeft in de loop van de tijd een aantal concepten van eenheid 
opgeleverd,

8
 die varieren van uiterst losse vormen van samen- 

werking tot en met totale fusie. ‘United, not absorbed' (HOUTEPEN 
1983a,165). Deze slogan deed al opgeld in de eerste oecumenische 
contacten tussen de anglicaanse gemeenschap en de Rooms-
Katholieke Kerk in de vorige eeuw. Daaruit blijkt enerzijds het ver- 
langen naar eenheid en anderzijds de vrees om de eigen identiteit te 
verliezen, die zo kenmerkend is voor het oecumenische gesprek. Het 
oudste model van eenheid is het zogenaamde ‘terugkeer' of 
‘verzoeningsmodel'. Dit gaat exclusief uit van de identificatie van de 
kerk van Christus met het eigen kerkzijn. Dit model kan dus in feite 
geen wezenlijke bijdrage leveren aan het te bereiken doel, vanwege 
de ecclesiologische asymmetrie die eraan ten grondslag ligt. 
Wanneer men partnerkerken serieus wil nemen, kan men niet bij 
voorbaat uitgaan van het gelijk van de eigen kerkopvatting.  
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Tenminste zal er de bereidheid moeten zijn de eigen ecclesiolo- 
gische conceptie ter discussie te stellen. Dit ‘terugkeer'- of ‘verzoe- 
ningsmodel', staat dus eigenlijk haaks op het oecumenische streven. 
Maar er zijn ook andere belangrijke modellen van eenheid ontwik- 
keld, die een belangrijke rol gespeeld hebben in het oecumenische 
gesprek. Wij noemen hier het concept van ‘organische eenheid' 
(‘organic unity'), dat aanvankelijk was neergelegd in de vier punten 
van het Lambeth-Quadrilateral. Daarin komt de nadruk vooral te 
liggen op een bereikbare en zichtbare kerkelijke eenheid.  
 
Doel van dit model is niet een puur organisatorische eenheid, die tot 
bureaucratisch centralisme en kleurloze uniformiteit zou kunnen 
leiden, maar is gericht op een werkelijk organische eenheid, die alle 
leden van het lichaam van Christus met elkaar verbindt. Zij willen en 
kunnen zonder elkaar niet (meer) bestaan: ‘one fully committed 
fellowship', zoals het in New Delhi 1961 werd geformuleerd. Daar 
stond de vraag centraal: What kind of unity does God demand of his 
Church? The New Delhi Report, New York 1961,116. Men kwam tot 
de volgende formulering:  
 

"We believe that the unity which is both Gods will and his gift to his 
Church is being made visible as all in each place who are baptized into 
Jesus Christ and confess Him as Lord and Saviour are brought by the 
Holy Spirit into full committed fellowship, holding the one apostolic faith, 
preaching the one Gospel, breaking the one bread, joining in common 
prayer, and having a corporate life reaching out in witness and service to 
all, and that all ages in such wise that ministry and members are 
accepted by all, and that all can act and speak together as occasion 
requires for the tasks which God calls his people" (RODGER/L.VISCHER 
1964,82).

9
 

 
Daarnaast kennen we het model van ‘federatieve hereniging' 
(‘federative union'). Daarin ligt de nadruk vooral op oecumenische 
vernieuwing en daadkracht, op een nieuw doordenken van de diep- 
ste geloofsintenties en op een gezamenlijk aanpakken van de 
problemen, waar de kerken in de wereld voor staan (GASSMANN 
1979). In dit model wordt prioriteit gegeven aan de ‘grote oecumene' 
van vrede, gerechtigheid (later komt daar heelheid van de schepping 
bij) boven de ‘kleine oecumene' van een interkerkelijk eenheids- 
streven. Hier wordt niet getracht historisch gegroeide tradities op een 
en dezelfde noemer te brengen. Er leeft zelfs een bepaalde huiver 
voor organisatorische gelijkschakeling. Bij dit concept van eenheid 
kan een federatief samenwerkingsverband met behoud van de eigen 
identiteit der afzonderlijke geloofstradities voldoende zijn, omdat de 
praxis een sterker accent ontvangt dan het leerelement.  
 
In een later stadium werd aan dit model van eenheid een andere 
benaming gegeven. Men ging spreken over ‘verzoende verscheiden- 
heid' (‘reconciled diversity'). De kerken behouden dan hun eigen 
identiteit en bijzonderheden, maar erkennen elkaar als kerk van 
Christus. "Das Konfessionsspezifische soll nicht einfach abgeschafft 
werden, es soll auch nicht sein Profil verlieren und nur noch ein 
Schatten seiner selbst sein, es soll anerkannt werden konnen im 
Sinn einer versohnten Verschiedenheit ( ...), die Kraft zum tragen 
hat" (FRIES/RAHNER 19835,129). Het probleem daarbij is echter, dat 
de kerken zelf het er niet over eens zijn — respectievelijk weten — 
welke ‘diversity' legitiem is en welke illegitiem (RAISER 1989,75). Ook 
noemen hier we nog het concept van ‘conciliairegemeenschap'  
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(‘conciliar fellowship'), dat in feite uit het eerder genoemde concept 
van ‘organic unity' is voortgekomen. In Nairobi (1975) aanvaardde de 
wereldraad de definitie van het doel van de eenheid, zoals opgesteld 
in een bijeenkomst te Salamanca (1973), waarin de ene kerk als een 
conciliaire gemeenschap werd gezien (HOUTEPEN 1983a,163), als 
een "conciliar Fellowship of local Churches which are themselves 
truly united" (The Three Reports, FO 107 1981,8).  
 

"Jesus Christ founded one Church. Today we live in divers churches 
divided from one another. Yet our vision of the future is that we shall 
once again live as brothers and sisters in one undivided Church. How 
can this goal be described? We offer the following description to the other 
churches for their consideration: The one Church truly is to be envisioned 
as a conciliair fellowship of local churches which are themselves truly 
united. In this conciliair fellowship, each local church possesses, in 
communion with the others, the fullness of catholicity, witnesses to the 
same apostolic faith, and, therefore recognizes the others asbelonging to 
the same church of Christ and guided by the same Spirit" (JOHNSON 
1975,79 en GASSMANN 1993,3). 

 

In dit model is ‘communio' een sleutelwoord. Daarom word het ook 
wel ‘communion of communities' genoemd. De plaatselijke kerken 
zijn volledig kerk, maar staan in een open communio tot de andere 
kerken, die van hetzelfde geloof getuigen, tot dezelfde kerk van 
Christus behoren en geleid worden door dezelfde Geest. Als 
‘conciliar fellowship' of ‘communion of communities' verstaan kan 
worden als een nadere uitwerking van ‘organic unity', kan men de 
vraag stellen of daarmee dan ook het einde van iedere specifieke 
kerktraditie is gemoeid. Of kunnen de kerken samen en afzonderlijk 
een proces van transformatie ondergaan, terwijl ze toch hun intrin- 
sieke waarde blijven behouden?

10
 Het model van ‘verzoende ver- 

scheidenheid' is minder verplichtend, in die zin dat er meer ruimte in 
zit voor onderlinge verschillen, maar ‘conciliar fellowship' komt 
dichter bij het eigenlijke oecumenische ideaal van zichtbare eenheid. 
 
Op dit moment lijkt het begrip ‘eenheid' in de oecumenische discus- 
sie wat op de achtergrond te raken, doordat het langzamerhand een 
wat te ‘massieve' connotatie heeft gekregen. Het maakt plaats voor 
het bijbelse begrip ‘koinonia'. Dit koinonia-model stond centraal op de 
Assemblee van Canberra in 1991

11
 en speelde ook een rol van 

betekenis - tijdens de vijfde Wereldconferentie van FO te Santiago 
de Compostela in 1993. ‘Koinonia' is een sterk relationeel getint 
bijbels grondwoord.  
 
De lutherse exegeet J. Reumann gaf tijdens de bijeenkomst in 
Santiago de Compostela een uitvoerig expose over het bijbelse 
begrip ‘koinonia' (REUMANN, 1994,37-69), waarin hij liet zien hoe het 
vroege christendom haar eenheidsidealen mede liet inspireren door 
de hellenistische context, waarin men leefde, zonder aan de unieke 
eenheid in Christus te kort te doen (HOEDEMAKER/ HOUTEPEN/ 

WITVLIET) 1993,254. 
 
D.A. Lee wees tijdens dezelfde conferentie op drie belangrijke 
aspecten van koinonia, die wezenlijk zijn voor het zelfverstaan van 
de kerk. Het eerste is dat koinonia begint bij God, die ons het leven 
schenkt en ons aan elkaar schenkt in liefdevolle verbondenheid. Het 
tweede is dat het kruis in het centrum staat van deze koinonia 
"bringing the fragrance of life where there was once the smell of 
death". Alleen Jezus' kruis (en opstanding) "gives us joyful hope and 
life-giving unity". Het derde is dat koinonia ons — op een niet-
goedkope manier — open en toegankelijk maakt voor elkaar door de 
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kracht van de Heilige Geest (LEE 1994,84). Het lijkt me, dat het 
‘koinonia'-model weer meer in de richting gaat van ‘reconciled 
diversity'. 
 
 
 
6 DE WERELDRAAD OP WEG NAAR VRIJBLIJVENDHEID? 
 
Het is de vraag of dit koinoina-model de kerken in de komende jaren 
kan inspireren om te komen tot een dieper verstaan van eenheid. Of 
is het - zoals sommigen beweren – een pover substituut van eerdere 
onhaalbare idealen? Zal het de wereldraad lukken om de lidkerken 
betrokken te houden bij de ‘search for visible unity'? Moeten we 
erkennen, dat er ook gevaren dreigen van een te idealistisch, roman- 
tisch of zelfs triomfalistisch spreken over de eenheid van de kerk, dat 
te weinig rekening houdt met varieteit en diversiteit? Raiser heeft in 
zijn boek Ecumenism in transition over een ‘paradigma-shift in de 
oecumene' gesproken. Hij signaleert, dat er niet langer (verticaal) 
gesproken wordt over de eenheid als ‘Gods gift and our task', maar 
dat het uitgangspunt meer horizontaal is komen te liggen bij de 
‘actual existing differences' (RAISER 1991,75).  
 
De wereldraad lijkt inmiddels een andere koers te gaan varen, 
waarbij ‘koinonia' vooral wordt uitgelegd als de wezenlijke 
verbondenheid, die reeds bestaat tussen allen die Jezus Christus 
belijden en in Hem gedoopt zijn, en waarbij meer nadruk komt te 
liggen op de wereldraad als een ‘fellowship of churches' en minder 
op ‘visible unity'. Raiser pleit in To be the church voor "a vision and 
calling which transcend any and all institutional manifestations" 
(RAISER 1997,104). 
 
Er is al eens opgemerkt, dat de wereldraad op weg is naar 
vrijblijvendheid.

12
 Aan het eind van de oecumenische twintigste eeuw 

is in ieder geval bij velen veel van de vanzelfsprekendheid van het 
oecumenisch eenheidsvisioen verdwenen (HOEDEMAKER 1998,9). 
Dat moeten we bijna met een zekere ‘sadness' constateren. Wat 
heeft het ideaal van ‘visible unity', dat zo velen in de twintigste eeuw 
heeft geïnspireerd en waarvoor zo veel werk is verzet, nu eigenlijk 
opgeleverd? De vraag is echter niet of er redenen zijn om door te 
gaan, maar de vraagstelling moet veeleer worden omgekeerd: zijn er 
redenen om er niet mee door te gaan?

13
 

 
Belangrijk is, dat met het resultaat van wat ooit ‘het wonder van Lima' 
is genoemd, verder wordt gewerkt in de eenentwintigste eeuw, opdat 
later niet moet worden vastgesteld dat de kerken een ‘kairos' hebben 
laten voorbijgaan. Het is goed ons te realiseren, wat het tegen- 
overgestelde van ‘zichtbare eenheid' is, namelijk: ‘zichtbare onenig 
heid' (KOFFEMAN 1995,15). Het pleidooi om de oecumenische- 
opdracht te vervullen blijft van kracht, omdat het God zelf is, die het 
hele volk van God vormt tot een lichaam en een Geest, en die ons 
roept in een hoop, een geloof, een doop, een God en Vader van 
allen (Ef.4:6). 
 
En verder blijft ook zeker het Lund-principe van kracht, dat ons door 
de Church of England in haar reactie op BEM weer opnieuw in 
herinnering werd gebracht: "The Churches should act together in all 
matters, except those in which deep differences of conviction compel 
them to act seperately" (CRB III,65). 
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7 AMBT EN ‘VISIBLE UNITY' 
 
 
In de Limatekst over het ambt wordt ‘visible unity' in zijn 
algemeenheid niet nader geëxpliciteerd. LA beperkt zich tot de 
specifieke problemen, die onderlinge ambtserkenning tot nu toe 
hebben verhinderd, en wil een bijdrage leveren aan de oplossing 
daarvan. De voorwaarden, die aan onderlinge ambtserkenning ge- 
steld worden (LA 51- 55), leggen grote nadruk op de kwestie van de 
apostolische successie, die ‘of particular importance' wordt genoemd. 
Ook het ordineren respectievelijk het niet-ordineren van vrouwen 
geldt als een hinderpaal (obstacle) voor onderlinge ambtserkenning. 
Omdat het daarbij vooral gaat om kerkelijke struc- turen, is het 
aannemelijk dat impliciet het concept van ‘conciliar fellowship' op de 
achtergrond heeft meegespeeld bij het opstellen van LA.  
 
De hele methodiek van LA, die tracht convergentie en op den duur 
consensus te bereiken om op die wijze de traditionele geloofs- 
verschillen te overstijgen, wijst in deze richting. Overigens heeft de 
Lutherse kerk in Hongarije heeft er terecht op gewezen, dat het 
uiteindelijk niet van BEM afhangt, maar dat het Christus zelf is, die 
de eenheid gebiedt en die er in voorziet.

14 
We eindigen dit hoofdstuk 

daarom met een hoopvolle uitspraak van E. Schlink, die gezegd 
heeft: "Es wird der Tag kommen, und er ist in manchen Gemeinden 
schon angebrochen, an dem man sich mehr daruber wundert, das 
die Kirchen noch immer getrennt sind ..." (SCHLINK 1983,VII). 
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8 CONCLUSIES 
 
1. Binnen de wereldraad is van meet af aan op verschillende 

manieren aan de eenheid van de kerken gewerkt. Faith and Order 
werkte voornamelijk op het gebied van de geloofsvragen om de 
kerken nader tot elkaar te brengen wat betreft hun historische 
theologische controversen. Life and Work werkte op het terrein 
van de dienst aan de wereld. Beide bewegingen werden in 1948 
verenigd in de ene Wereldraad van Kerken. De spanning tussen 
de benadering van Faith and Order en die van Life and Work 
(Church and Society) werkt nog altijd door en dient vruchtbaar te 
worden gemaakt tot heil van de kerk en de wereld.

15 

 
2. Samen God aanbidden en de lofprijzing gaande houden is een 

wezenlijk onderdeel van de ‘search' naar ‘visible unity'. Het oude 
principe: ‘Lex orandi — Lex credendi' is nog altijd actueel. 

 
3. Bezinning op geloofsvragen, dienst aan de wereld en doorleefde 

spiritualiteit gaan hand in hand. Ze zijn wel van elkaar te 
onderscheiden, maar ze zijn niet van elkaar te scheiden. 

 
4. Oecumene is enerzijds de gezamenlijke zoektocht naar zichtbare 

eenheid van de kerken, anderzijds is het de gezamenlijke 
opdracht van de kerken tot wereldwijde dienst aan de wereld. 

 
5. De vraag wat oecumene ‘kost' is een vraag die niet uit de weg 

mag worden gegaan. 
 
6. Eenheid: is een gave en een opgave. Levend vanuit de gave 

mogen de kerken werken aan de opgave. Niet omdat eendracht 
macht maakt, maar omdat ze vanuit het evangelie geboden is. 
Deze eenheid vraagt geen uniformiteit maar veelkleurigheid. 

 
7. Eenheid van kerkstructuur is een wenkend, maar ook steeds 

wijkend perspectief. De schatten der traditie bewaren en leven 
met onderlinge verschillen is de roeping van de kerken. Zij dienen 
zich voortdurend af te vragen of de onderlinge verschillen nog 
steeds kerkscheidend zijn. 

 
8. ‘Organic unity'/’conciliar fellowship' is het impliciete concept van 

eenheid, dat op de achtergrond van de Limatekst over het ambt 
meespeelt. 

 
9. De Wereldraad van Kerken moet niet vluchten in ecclesiologisch 

docetisme, maar er voor waken, dat de rijke ‘oogst' van BEM niet 
opgetast blijft liggen in te klein geworden schuren (Luc. 12:16-19), 
maar wordt aangewend voor wat van meet af aan het doel van 
Faith and Order is geweest: "to call the churches to the goal of 
visible unity in one faith and one eucharistic fellowship, expressed 
in worship and a common life in Christ in order that the world may 
believe". 
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9 NOTEN 
 
 
1. F. Dresselhuis sprak al in 1945 in Utrecht een groep van protestantse 

gerepatrieerden toe, die wilden, dat de verschillende protestantse kerken 
in ons land zich zouden opheffen om plaats te maken voor een grote 
eenheidskerk. Samenwerken met als einddoel vereniging van kerken 
was volgens hem een taak van de kerken zelf. Het was ambtelijk 
interkerkelijk werk.Particuliere gelovigen konden daartoe wel weg- 
bereiders zijn. Deze gedachten kregen steun van "Kerkelijke Actie", een 
beweging in de GKN, die de eenheidsgedachte ingang wilde doen 
vinden, DRESSELHUIS 1945,5. 

 
 
2. "Yet the responses of the churches to BEM also indicate that there is still 

some way to go along this liturgical road to Füller unity in faith, order and 
life", WAINWRAIGT 1991,600. 

 
 
3.  De Conferentie van Europese Kerken hield in 1984-1985 vier 

consultaties over BEM, waarbij men zich terdege rekenschap gaf van de 
maatschap- pelijke en politieke situatie in ons werelddeel. Sectie I gaf 
een bericht: ‘Der Einfluss der historischen, politischen und 
wirtschaftlichen Factoren auf die Rezeption des Lima-Dokumentes', 
KONFERENZ EUROPAISCHER KIRCHEN 1986,113-119. 

 
 
4.  "Alle Reevangelisierungs - bzw. Evangelisierungsprogramme gegenuber 

Europa konnten eingestellt werden, wurden die Kirchen das selbst 
glauben, was sie anderen predigen oder predigen wollen. Die Wieder- 
herstellung ihrer Gemeinschaft ware die uberzeugendste christliche 
Predigt an die Volker Europas", BROSSEDER 1997,17. 

 
 
5.  Het Toronto-Statement werd in 1950 aanvaard door het Centraal Comite, 

dat te Toronto bijeen was. De officiële titel luidt: "The Church, the 
churches and the World Council of Churches. The ecclesiological 
significance of the WCC". In feite dreigde een crisis en diende het 
Statement juist om de niet-ecclesiologische betekenis van de wereldraad 
vast te leggen en daarmee escalatie te voorkomen. Wie na 50 jaar aan 
een herziening zou denken, heeft volgens Morris West "'the wisdom of 
Solomon, the patience of Job, and the grace of the gospel and, beyond 
all, the guidance and presence of the Holy Spirit" nodig, WEST 
1991,1009. 

 
 
6.  In 1917 diende Dr.C.M. Buizer een gravamen in tegen de artikelen 

XXVII-XXX van deze confessie, hetgeen er toe leidde, dat een 
exclusivistische interpretatie van artikel 28 door de Synode werd 
afgewezen. Nooit hadden de Gereformeerde Kerken de confessie zo 
uitgelegd, alsof bedoeld was "dat de ware kerk zich beperkte tot haar 
instituut", BERKOUWER 1970,184. 

 
7. "The churches involved in the ecumenical movement have not only been 

divided; they have also been divided over what it would mean to be 
united", KINNAMON/COPE 1997,79. 

 
8.  Zie voor modellen van eenheid: KINNAMON 1982 en GOSKER 1989,73-

75; M. Spindler schreef over de ‘fundamenten van de eenheid'. "Feit blijft, 
dat geen oecumenische discussie en geen kerkelijke eenheid mogelijk en 
denkbaar is zonder het beroep op de bijbel c.q. de bijbelse grond- 
waarheden, met andere woorden: de bijbelse theologie", SPINDLER 
1989,20. 

 
9. Dit is een van de belangrijkste formuleringen, die wel de ‘oecumenische 

equivalent van het Lambeth- Quadrilateral' wordt genoemd, GROMADA 

1995,13. 
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10. "If conciliar fellowship is to be understood as elaboration of the concept of 

organic unity, does this mean that the separate confessional and 
ecclesial traditions have to die and disappear in order to let the full unity 
of the Church be realized and manifested?", The Three Reports, FO 107, 
1981,9. 

 
 
11. Het Canberra Statement is getiteld: "The Unity of the Church as 

Koinonia: Gift and Calling", GASSMANN/RADANO 1993,2-3. 
 
 
12. In een beoordeling van het beleidsplan van de Raad: "Towards a 

Common Understanding and Vision", heeft K. Blei scherpe kritiek op de 
nieuwe koers van de wereldraad. Hij spreekt van ‘gevaarlijke tendensen', 
die er toe kunnen leiden, dat de wereldraad zichzelf zo gaat relativeren, 
dat het op den duur eigenlijk niet meer uitmaakt of men er al of niet lid 
van is. Als de wereldraad het institutionele aspect laat liggen en vooral 
een forumfunctie krijgt, zou daarmee "de problematiek van de kerkelijke 
gescheidenheid, die mede aanleiding was voor de oprichting van de 
wereldraad, geheel buiten beeld vallen", BLEI 1999,160. 

 
 
13. Tijdens de 6

e 
Internationale Consultatie van Verenigde en Verenigende 

Kerken (Ocho Rios, Jamaica, 21-29 maart 1995) merkte een zwarte 
Amerikaanse theologe op, dat 'denominationalisme' wellicht de grootste 
vijand van de oecumenische beweging is, KOFFEMAN 1995,15. 

 
 
14. Lutheran Church in Hungary: "The theses of the Lima Document (...) 

scarcely reflect the experiences of the believers who lived over and over 
again the power of Christ working for unity. However we see the real 
guarantee of church unity in this active and uniting presence of Christ", 
CRB III,130. 

 
 
15. Tijdens een bijeenkomst in 1993 te Ronde (Denemarken) wilden mensen 

uit beide afdelingen de vragen van geloof en leven dichter bij elkaar 
brengen. Het resultaat hiervan was het rapport Costly Unity dat ter elfder 
ure werd toegezonden aan alle deelnemers van de Wereldconferentie 
van Faith and Order te Santiago de Compostela (1993), om dit punt 
alsnog duidelijk op de agenda van de wereldconferentie te krijgen, 
hetgeen ook gelukte. "The work of Faith and Order and that of Church 
and Society are inextricably linked (...). We have been helped to see the 
importance of this relationship linking koinonia to justice, peace and the 
integraty of creation through the report Costly Unity", BEST/GASSMANN 
1993,235. 
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7 RECEPTIE VAN DE LIMA-AMBTSTEKST 
 
Een keuze uit reacties en analyses  
met betrekking tot de verhouding Rome-Reformatie 
 
En gij zult voor Mij tot een 
koninkrijk zijn van priesters 
en een heilig volk (Ex. 19:6). 
 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
Op 9 augustus 1989, op een cruciaal moment in de geschiedenis van 
Europa, werd in de ‘Kálvin Téri Templom', de gereformeerde kerk 
aan het Calvijnplein te Budapest, de bijeenkomst van FO geopend, 
die bijeen geroepen was om de reacties op en de voortgang van het 
BEM-proces te bespreken. Twaalf dagen lang boog Faith and Order 
zich in het nabijgelegen ‘Ráday Collegium', waarin de gereformeerde 
theologische faculteit gevestigd is, onder meer over de ‘oogst' van 
BEM.

1
 In het Astoriahotel kwamen de leden van FO samen om 

elkaar ook op andere wijze te ontmoeten. De afsluitende kerkdienst 
vond plaats op 20 augustus onder leiding van Manas Buthelezi in de 
lutherse kerk aan het Deákplein (GASSMANN 1990,8). 
 
 

When the Faith and Order Commission of the World Council of Churches 
completed its work on the Baptism, Eucharist and Ministry (BEM) text in 
januari 1982 in Lima, Peru, no one foresaw the interest which the BEM 
statement would evoke in the Christian community. No one envisaged 
the impact which it would have within and among churches of such divers 
historical origins and such varying traditions. This fruit of many years of 
ecumenical discussion has become the most widely distributed, 
translated, and discussed ecumenical text in modern times.

2
 

 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op het ‘receptieproces' van de Limatekst 
over het ambt en de betekenis ervan. We melden een aantal 
algemene feiten, die van belang zijn voor de gang van dit proces en 
we beschrijven de algemene tendens van de reacties. Op de vier 
door Faith and Order gestelde vragen is inhoudelijk en methodisch 
heel verschillend gereageerd. Er zijn gedegen reacties bij FO 
binnengekomen, die zorgvuldig op bijna alle thema's ingaan, zoals 
die van de Church of England (CRB III,30-80). Anderen kozen voor 
een vrije respons, waarbij men soms niet of nauwelijks aan de 
gestelde vragen toekwam. Of men werkte aan de hand van een 
eigen stramien, waarbij eerst affirmatie onder woorden werd 
gebracht, vervolgens kritiek werd verwoord en men tenslotte aangaf 
wat men van BEM geleerd had voor de eigen traditie.

3
  

 
Wij zijn vooral geïnteresseerd in de verhouding Rome-Reformatie. 
Oosters-orthodoxe, oud-katholieke en anglicaanse reacties laten we 
daarom buiten beschouwing. Een wetenschappelijke analyse van 
alle officieel ingezonden antwoorden is nog niet beschikbaar. Er is al 
wel een aantal deel-evaluaties verschenen, waaruit een keuze moest 
worden gemaakt. Deze analyses hebben meestal betrekking op een 
beperkt aantal reacties volgens bepaalde selectiecriteria. Ze hebben 
echter lang niet altijd hetzelfde soortelijke gewicht en er is onder-  
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scheid in de status ervan. Ze zijn soms per geografische achtergrond 
geselecteerd, soms ook per geloofstraditie in de bredere of in de 
engere zin van het woord. Soms zijn verschillende selectiecriteria 
tegelijk van kracht. Bij analyses per geloofstraditie wereldwijd kan 
men bijvoorbeeld denken aan de analyse van M. Seils voor de 
lutheranen (SEILS 1988) en aan die van A. Sell voor de gerefor- 
meerden (SELL 1986). Bij analyses per land denken we voor 
Duitsland aan de analyse van F. Lülf, die zich beperkt tot de evange- 
lische kerken die tot de EKD behoren en die een wetenschappelijk 
karakter draagt (LÜLF 1993). Voor Zwitserland denken we aan de 
reactie van de SEK, die enerzijds een weergave is van de 
verschillende standpunten, die op alle niveaus in de Zwitserse 
evangelische kerken leven, maar die tegelijkertijd zelf ook weer een 
onderdeel is van het voortgaande receptieproces (SEK 1986). Voor 
Nederland denken we aan de  analyse van de Sectie Geloofsvragen, 
die zelf ook weer een nieuw proces van vraag-en-antwoord in 
werking heeft gesteld (BLEI/HOUTEPEN/POSTMA-GOSKER 1989). 
 
Het moge duidelijk zijn, dat het wat betreft de Reformata lastig is om 
een goed beeld te krijgen vanwege de vele monden waarmee de 
Reformatie spreekt. Onder de kerken die uit de Reformatie zijn 
voortgekomen, worden niet alleen reformatorische kerken gerekend, 
maar ook vrije kerken en pinksterkerken, terwijl sommigen ook het 
anglicanisme onder het protestantisme rekenen.  
 
De totale protestantse respons op BEM (officieel en onofficieel) is in 
zijn veelheid en variëteit overweldigend, maar onoverzichtelijk. De 
meeste uit de Reformatie afkomstige kerken zijn van onder op 
georganiseerd en staan maar gedeeltelijk met elkaar in verbinding. 
Aan hun supranationale verbanden wordt meestal geen ecclesiaal 
gezag toegekend, zodat protestantse wereldorganisaties in feite niet 
met formele autoriteit namens hun lidkerken kunnen spreken.

4
 Maar 

ook per land klinken er verschillende geluiden. 
 
Vanuit de beide (destijds nog niet herenigde) Duitslanden zijn 
bijvoorbeeld zestien afzonderlijke protestantse reacties aan FO 
gestuurd.

5
 Om toch een goed beeld te krijgen geven we in het na- 

volgende een beperkt aantal reacties en analyses weer van toon- 
aangevende protestantse leidende kerkelijke lichamen of indivi- 
duele theologen, voornamelijk in het Duitse taalgebied.  
 
Nadat we de resultaten hiervan in het oog hebben gevat, richten we 
ons voor wat de Catholica betreft op het officiële antwoord van het 
Vaticaan (CRB VI,2-40), van de Nederlandse Bisschoppen- 
conferentie (Overwegingen 1984) en van de Nederlandse (rooms-
katholieke) Sint Willibrordvereniging voor oecumene (SWV 1984). 
Daarna volgen de officiële antwoorden van de Gereformeerde Kerk 
van Hongarije en van de Lutherse Kerk van Hongarije. Voor Neder- 
land beperken we ons tot de officiële antwoorden van de SoW-
kerken. Dan volgen de bijdragen van grote protestantse wereld- 
organisaties zoals de WARC, de WEF en het Leger des Heils. 
Tenslotte volgen een nabeschouwing en enige conclusies. 
 
 
 
2 RECEPTIE 
 
Vast staat, dat BEM verreweg de meeste aandacht getrokken heeft 
van alle rapporten van de wereldraad, die tot nu toe zijn verschenen.  
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Het is nooit de bedoeling geweest, dat het BEM-rapport als een soort 
eindstation zou gaan fungeren. De tekst moest niet gelezen worden 
als een soort ‘Final Report',

6
 maar moest dienen als een oecume- 

nische bemoediging onderweg tijdens een proces, dat nog steeds 
gaande is.

7
 Wel werd van elke kerk een reactie verwacht, en wel op 

het hoogste beleidsniveau. Ook hoopte men wel op ‘significant 
advances', indien de kerken moedig genoeg waren "to embrace 
God's gift of Church unity" (BEM Preface,X). De hoofdzaak was, dat 
aan het receptieproces zelf een eigen betekenis werd toegekend, 
waarmee de kerken hun eigen geloof zouden kunnen vernieuwen. 
Om te voorkomen dat BEM vooral een ‘game of theologians' zou 
blijven (GASSMANN CBR II,3), was het de bedoeling de gelovigen 
aan de basis zo veel mogelijk bij het proces te betrekken.  
 
FO vroeg niet allereerst om formele acceptatie.

8
 De tekst moest ook 

als communicatie en als leerproces dienen en dat niet alleen op 
intellectueel niveau, maar juist aan de basis. Het woord ‘receptie' is 
in de oecumene een tamelijk nieuw begrip.

9
 Was het vroeger een 

technische term om de authenticiteit en autoriteit van concilies en 
synodes te meten, nu heeft het oecumenisch vooral de betekenis 
gekregen van een ‘continuing process of appropriation' (HOUTEPEN 

1983b
2
,144). Ook al werd het begrip ‘receptie' hier toegepast op wat 

nog slechts convergentiex mocht heten (COENEN 1987,281), blijk- 
baar kon dat toch tamelijk breed worden opgevat: "I define ‘reception' 
to include all the phases and aspects of a process by which a church 
makes the result of a bilateral or multilateral conversation a part of its 
faith and life" (RUSCH 1984,140). 
 
Om het receptieproces te structureren waren aan de kerken vier 
vragen gesteld. De eerste vraag was of men in de tekst ‘het geloof 
van de kerk der eeuwen' kon herkennen. Uit de beantwoording hier- 
van zou ‘consensus' kunnen blijken, maar het zou ook een helderder 
inzicht kunnen opleveren in de bestaande dissensus. Bij veel 
protestanten riep deze vraag echter een duidelijk protestantse reactie 
op. Niet ‘de kerk' of ‘het geloof van de kerk' diende het criterium te 
zijn, maar de Bijbel als het enig richtsnoer voor geloof en leven. De 
vraag werd daarom als inadequaat of zelfs als irrelevant ervaren.

11
 

 
De tweede vraag was die naar de consequenties van het BEM-
proces voor de betrekkingen van de eigen kerk met andere kerken. 
De vraag was bedoeld om de kerken opnieuw bewust te maken van 
de kwaliteit van hun eigen oecumenische betrekkingen en diende er 
voor deze te bevorderen. De derde vraag vroeg naar de impact van 
het BEM-proces voor het leven van de eigen kerk zelf. Speciaal deze 
vraag diende te voorkomen, dat de teksten al te vrijblijvend be- 
oordeeld zouden worden. Een ander oogmerk was, dat de eenheid 
der kerken niet alleen via de intellectuele/theologische weg van 
instemming met convergentie- en consensusteksten moest worden 
bereikt. Ook andere aspecten waren wezenlijk van belang, zoals 
liturgie, spiritualiteit, catechese en de gezamenlijke dienst aan de 
wereld. Had Jürgen Moltmann niet reeds in 1977 gezegd, dat de 
theologen hun oecumenische taak vervuld hadden en dat het nu aan 
de kerken was om de consequenties te trekken (KÜHN 1983,22)? Nu 
was het moment gekomen om van visie tot beleid te komen. 
 
De vierde vraag wilde bovendien een link leggen naar het geloof en 
naar het nieuw op te starten studieproject "Towards the Common 
Expression of the Apostolic Faith Today", dat naast het BEM-proces 
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en tevens als een vervolg er op moest dienen.
12

 Van de destijds ruim 
300 lidkerken heeft meer dan de helft gereageerd,

13
 terwijl ook 

reacties werden ontvangen van kerken die zelf geen lid waren van de 
wereldraad (COENEN 1987,283). Dit laatste is belangrijk, omdat de 
oecumenische beweging uiteraard breder is dan de wereldraad-
oecumene en daar zeker niet mee samenvalt. Een evaluatie van de 
ontvangen antwoorden vond plaats in 1985. FO liet een bestands- 
opname verschijnen over het receptieproces tot dan toe: Echo zu 
"Taufe, Eucharistie und Amt" 1982—1985, die op de agenda stond 
van de FO-bijeenkomst te Stavanger. Daarin werd opgemerkt, dat 
het BEM-proces zich ondertussen al had ontwikkeld tot een "Instru- 
ment der Schaffung neuer Kontakte zwischen Kirchen, Gemeinden 
und Gruppen" (Echo 1985,259). Duidelijk was toen reeds, dat de 
meeste kerken overwegend positief gereageerd hadden. 
 
Duidelijk was ook, dat verreweg de meeste kritiek zich op de 
ambtstekst richtte. Het begrip ‘receptie' bleek inderdaad voor enige 
verwarring te hebben gezorgd. Nogmaals legde FO uit, dat het niet 
de bedoeling was dat de tekst op dezelfde wijze ‘gerecipieerd' zou 
worden, als voorheen concilie-uitspraken om aanvaarding vroegen.

14
 

Het doel van het receptieproces werd opnieuw geformuleerd: "die 
Sorge um die Erneuerung aller Christen im Glauben, im Gebet und in 
einem verantwortlichen christlichen Leben in dieser Welt" (Echo 
1985,261). Het was niet de bedoeling om via dit proces ‘uniformiteit' 
te creëren. Het ging ook niet om een nostalgisch terugverlangen naar 
een vroegere idealere periode van de éne ongedeelde kerk. "Es geht 
vielmehr darum, zu entdecken, ob wir in der Verschiedenheit unserer 
berechtigten und durchaus bereichernden konfessionellen Traditio- 
nen und im Bekenntnis des einen grundlegenden Glaubens unseres 
gemeinsamen Glaubensbekenntnisses fähig und willens sind, 
miteinander für die Erneuerung und Einheit der Kirchen zu arbeiten" 
(Echo 1985,261). 
 
In de zesdelige reeks Churches respond to BEM, die tussen 1986 en 
1988 door M. Thurian werd uitgegeven

15
, werden 143 officiële 

antwoorden van kerken opgenomen. Daaronder zijn, bij wijze van 
uitzondering, ook enkele reacties van Raden van Kerken of andere 
oecumenische gremia, afkomstig uit landen waar de officiële respons 
ontbrak. De helft van de antwoorden is afkomstig uit Europa,

16
 een 

kwart uit Noord-Amerika en Australië en een kwart uit Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika. I. Kindt-Siegwalt, die in 1987 staflid was geworden 
van FO en medeverantwoordelijk was voor BEM, schreef begin 1989 
een evaluerend artikel, waarin de contouren van het evaluatierapport 
(FO 149) al zichtbaar waren. Het aantal officiële antwoorden was in 
1993 vermeerderd tot ongeveer 200 (NEUNER 1997,167). Er is 
overigens nog een aparte bundel aangekondigd, waarin antwoorden 
die te laat waren binnengekomen (of nog niet waren vertaald), alsnog 
zouden worden gepubliceerd. Tevens zou er nog een speciale 
bundel verschijnen met een keuze uit de reacties van synodes, 
faculteiten,oecumenische gremia en individuele auteurs (KINDT-

SIEGWALT 1989,1). De beide bundels zijn bij mijn weten nog niet 
verschenen. 
 
Een overzicht en een voorlopige evaluatie van het BEM-proces 
verscheen in de bundel Baptism, Eucharist and Ministry 1982-1990. 
Report on the Process and Responses (FO 149). In deze bundel 
wordt op sommige punten door FO een nadere toelichting gegeven, 
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tevens wordt er een lijn in uitgezet voor de toekomst. Belangrijke 
thema's, waaraan verder gewerkt zal worden, zijn: Schrift en traditie, 
sacrament en sacramentaliteit, en ecclesiologie. 
 
In de officiële documentatie (Churches Respond to BEM) zijn enkele 
reacties opgenomen van nog nader te noemen protestantse geloofs- 
gemeenschappen, die er voor kozen slechts één centraal geluid te 
laten horen. Ofschoon de Rooms-Katholieke Kerk zelf geen lid is van 
de Wereldraad van Kerken heeft het Vaticaan wel voor de eerste 
maal in de geschiedenis een uitvoerige reactie geschreven als 
antwoord op een tekst, die de wereldraad heeft doen uitgaan. Dat 
mag een bijzondere ontwikkeling worden genoemd, die mede te 
danken is aan de belangrijke oecumenische impulsen, die zijn 
uitgegaan van Vaticanum II. 
 
Hoewel de rooms-katholieke bisschoppenconferenties ook ieder 
afzonderlijk een eigen antwoord hebben geconcipieerd, is alleen het 
éne officiële antwoord van het Vaticaan in de officiële documentatie 
opgenomen.

17
 Daarnaast kwamen de adventisten (CRB II,337-348) 

en de Disciples of Christ (CRB I,110-121) met één centrale reactie, 
evenals het Leger des Heils (CRB IV,230-257), dat weliswaar sinds 
1981 geen lid meer is, maar nog wel met de wereldraad geas- 
socieerd is (One Faith 1990, 1). Sommige protestanten zijn blijkbaar 
wel in staat en bereid met één mond te spreken, terwijl anderen dit 
principieel niet doen. Dat dit überhaupt mogelijk is geworden, hangt 
ook samen met de oprichting van de verschillende confessionele 
wereldorganisaties.

18
 Van organisaties als de WARC, de WEF en de 

LWF is geen officiële reactie in CRB opgenomen, evenmin treffen 
we, op een enkele uitzondering na, in de officiële documentatie 
reacties aan van regionale of nationale kerkelijke en oecumenische 
verbanden.

19
 Er zijn overigens wel vele en voortreffelijke reacties 

verschenen.  
 
Afzonderlijk vermeld ik hier nog de boeiende reactie van de 
‘Schweizerische Evangelische Kirchenbund' (SEK): ‘Taufe, Abend- 
mahl und Amt' uit 1986. Een daartoe samengestelde theologische 
commissie heeft de antwoorden van de Zwitserse lidkerken, commis- 
sies, theologische faculteiten en andere verbanden verzameld, 
bewerkt en uitgegeven. Dat was ‘eine Riesenarbeit' (PERRIER 
1987,11). Ook vermeld ik hier de afzonderlijke reactie van de EKD, 
die van de Arnoldshainer Konferenz en die van de VELKD.

20
 

 
 
 
3 ENIGE BELANGRIJKE FACTA EN DATA UIT HET PROCES 
 
1982 Bijeenkomst Faith and Order te Lima. Aanvaarding BEM (FO 111) 
 
1983 Verschijning Ecumenical Perspectives ... (FO 116) 

 
1983 Verschijning Sheffield Report (PARVEY 1983) 
 
1983 Assemblee Wereldraad Vancouver 
 
1984 Consultatie te Boekarest (Roemenië) over filosofie en BEM (KEK 

1986) Consultatie te Iserlohn (BRD) over confessionaliteit en BEM 
(KEK 1986) 

 
1985 Consultatie te Görlitz (DDR) over BEM en politiek/economie  

    (KEK 1986) 
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1985 Consultatie te Croydon (Great Britain) over BEM en het kerkelijke 
leven (KEK 1986) 

 
1985  Bijeenkomst FO in Stavanger, evaluatie BEM 
 
1985  Boston [Brookline], Interorthodox Symposium over BEM 
 
1985  FO organiseert: Het vierde forum over bilaterale gesprekken 
 
1986  Verschijning Orthodox Perspectives ... (FO 128) 
 
1986  Van 1986-1988 verschijning zes delen met reacties van de kerken 

(Churches respond to BEM... (FO 129, 132, 135, 137, 143, 144) 
 
1986 Consultatie te Venetië over BEM 
 
1987 Consultatie te Annecy over BEM 
 
1988 Consultatie te Turku over BEM. Verklaring van Meissen 

 
1989 FO vergadert te Budapest. Statement aan de kerken gezonden: BEM: 

The Continuing Call to Unity 
 
1990 Verschijning bundel Faith and Order 1985-1989... (FO 148) 
 
1990 Verschijning bundel Report on the Process... (FO 149) 
 
1991 Assemblee Canberra 
 
1992 The Porvoo Common Statement 
 
1993 Santiago de Compostela. 5e Wereldconferentie  

FO vraagt om nieuwe studie over episkopè 
 
1996 Ocho Rios (Jamaica). Meeting van ‘Verenigde en zich verenigende 
   kerken' vraagt om vervolg van studie over episkopè 
 
1996 Liebfrauenberg (Frankrijk).  

De kerken die betrokken zijn in Leuenberg, Meissen en Porvoo 
vragen om voortgezette studie over episkopè (BOUTENEFF/ 
FALCONER 1999,VII) 

 
1997 Consultaties over episkopè in Straatsburg en in Crêt Bérard 
 
1999 Verschijning bundel Episkopé and Episcopacy (FO 183) 

 
 
4 ALGEMENE TENDENS VAN DE BEANTWOORDING 
 
Uit de vragen die BEM aan de kerken gesteld heeft (BEM Preface,X) 
blijkt, dat het niet de bedoeling was, dat de kerken hun meningsver 
schillen nog eens opnieuw onder woorden zouden brengen. Dat was 
in de vijftigjarige geschiedenis, die aan Lima voorafging, al grondig 
genoeg gedaan. Nu moesten de kerken de afweging maken in hoe- 
verre zij in de bereikte convergentie de uitdrukking van het geloof der 
kerk der eeuwen konden herkennen. In het algemeen laten de ant- 
woorden van de kerken een heel positieve grondtoon zien. De 
meeste kerken zien de principiële noodzaak in van het werk van 
Faith and Order en ze prijzen het bereikte resultaat. Zij moedigen FO 
aan om voort te gaan op de ingeslagen weg en spreken de hoop uit, 
dat BEM mag bijdragen aan de verwerkelijking van de doelstelling, 
ook al erkent men, dat er nog een lange weg is te gaan. Veel kerken 
hebben weliswaar eerst een positief geluid laten horen, maar zijn 
vervolgens toch met zoveel bezwaren gekomen, dat men zich 
afvraagt, wat de uiteindelijke waardering per saldo is. Vaak wordt 
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toch slechts het eigen standpunt onversneden uiteengezet. Zo wordt 
wel inzicht verkregen in de diverse theologische posities en 
stellingnamen der verschillende confessies, maar wordt nog niet 
voldoende duidelijk in hoeverre men toch de bereikte convergentie 
wil aanvaarden en welke consequenties men daaruit wil trekken voor 
de oecumenische betrekkingen en het spirituele leven van de eigen 
kerk. Veeleer wordt de indruk gewekt, dat sommige bezwaren 
onoverkomelijk zijn of dat andere kerken moeten voldoen aan de 
normen, die voor de eigen traditie gelden. De meeste kerken hebben 
zich er nauwelijks over uitgesproken welke traditionele geschilpunten 
zij — na de bestudering van LA — nog steeds of niet meer kerk- 
scheidend achten. 
 
 
5 DE REACTIE VAN HET VATICAAN 
 
Het is nog niet eerder voorgekomen, dat er een officiële reactie van 
het Vaticaan gekomen is (CRB VI,2-40) op een document van de 
wereldraad (BRONKHORST 1988,57). Aan dit antwoord van het 
Vaticaan is een heel proces voorafgegaan, dat gecordineerd werd 
door het ‘Secretariaat ter bevordering van de eenheid onder 
christenen', waaraan de reacties van de bisschoppen-conferenties 
toegezonden werden. Deze werden door dit Secretariaat, in 
samenwerking met een team van theologische deskundigen, 
bestudeerd, waarbij ook de inbreng van diverse rooms-katholieke 
theologische faculteiten in aanmerking werd genomen. Op grond 
hiervan werd uiteindelijk een concept-antwoord samengesteld, dat 
door H. Döring een synthese van dertig van de in totaal 120 
bisschoppen-conferenties genoemd wordt (DÖRING 1988,194).

21
 Het 

Secretariaat verzorgde uiteindelijk, in samenwerking met de Congre- 
gatie voor de Geloofsleer, het antwoord in zijn definitieve vorm. We 
vatten de belangrijkste punten samen. 
 
Voorop staat een positieve grondhouding (‘appreciation') tegenover 
een document, dat er aan wil bijdragen de verdeeldheid van de 
christenen te overwinnen. De hoop wordt uitgesproken, dat het hele 
oecumenische proces, waarvan BEM een onderdeel is — en 
waarvan het doel de zichtbare eenheid der christenen is — 
voortgezet zal worden en vrucht zal dragen. Men wil in het kader van 
dit antwoord geen exposé geven van het volledige katholieke 
ecclesiologische zelfverstaan (zoals uitgedrukt in Lumen Gentium), 
want dat zou de bedoeling van deze respons overstijgen. Men heeft 
een beperktere doelstelling, die overeenkomt met de doelstelling, die 
BEM zelf aangeeft, namelijk om een ‘stage along the way' te zijn. 
Positief worden de trinitarische, christologische en ecclesiologische 
aspecten van de tekst gewaardeerd, alsmede de voortdurende 
verbinding van het kerkelijk ambt met de ‘twaalf' en met de 
fundamentele apostoliciteit van de kerk. Volgens het Vaticaan is een 
adequate beschrijving gegeven van de verantwoordelijkheden van 
het kerkelijk ambt (LA 13). BEM is niet alleen een theologisch 
doorwrocht stuk, maar ademt ook een pastorale geest, die 
ambtsdragers kan inspireren bij hun ambtsuitoefening en die de 
gemeenschap helpt hen te aanvaarden als herauten

22
 en gezanten 

van Jezus Christus (LA 11). De kritiek richt zich vooral op drie 
punten: representatie, sacramentaliteit en autoriteit. 
 
Het Vaticaan vindt, dat het ambt ingebed hoort te zijn in een 
ecclesiologische setting en dat er binnen FO grondiger nagedacht  
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moet worden over tal van ecclesiologische vragen (CRB VI,5). Doet 
LA voldoende recht aan de sacramentaliteit van de kerk en van het 
bisschoppelijk ambt in het bijzonder? Zou niet veel duidelijker 
uitgesproken moeten worden, dat de ordinatie een sacrament is en 
niet slechts een ‘sacramenteel teken' (LA 41), dat op ‘sacramentele 
wijze' vorm krijgt? Er moet inderdaad een verdergaand en diepgaand 
onderzoek komen naar de noties van sacrament en sacramentaliteit 
(CRB VI,7).  
 
De Accratekst sprak over de bisschop pelijke successie als over een 
‘effectief' teken. Dit beantwoordde beter aan wat het Vaticaan onder 
het bisschoppelijk ambt verstaat, dan zoals het nu is uitgedrukt in LA 
38. Zeer belangrijk acht men ook de vraag naar het gezag en de 
autoriteit in de kerk. Wat is de beslissende autoriteit en op wiens 
gezag worden zaken beslist en knopen doorgehakt? Reeds in 
Vancouver werd de aanbeveling gedaan, dat hiervan nadere studie 
gemaakt zou worden. Dat wordt hier nogmaals onderstreept (CRB 
VI,9). En wat is het precieze karakter van de apostolische traditie? 
Welke gegevenheden uit die traditie zijn onvervangbaar en 
onveranderbaar, omdat ze zijn geworteld in de openbaring? LA 
spreekt zich daarover niet duidelijk genoeg uit. Het in de tekst 
toegepaste antiquiteitsprincipe ("later developments ... do not seem 
to have the same weight in the document as those of the first 
centuries") wordt ook bekritiseerd. Dit principe is feitelijk als 
uitgangspunt genomen, maar er is niet voldoende theologisch 
gereflecteerd over het normatieve karakter van genomen besluiten 
uit die vroege tijd. Opnieuw wordt de vraag gesteld naar de rol van 
"decisive authority". In feite komt hier een stuk rooms-katholieke 
kritiek naar voren op een onvoldoende theologisch gereflecteerd 
opereren met het traditie-argument

23
 (CRB VI,27). 

 
Het speelt ook bij het punt van de toelating van vrouwen tot het 
kerkelijk ambt. LA 18 stelt vast, dat veel kerken van mening zijn, dat 
de traditie van de kerk in dit opzicht niet veranderd mag worden. Het 
is duidelijk dat hier door de kerken heel verschillend gedacht wordt, 
ook ten aanzien van de vraag wat apostolische traditie op dit punt 
dan inhoudt.

24
 De implicaties voor de kwestie van de toelating van 

vrouwen zijn voor het Vaticaan eigenlijk al geheel duidelijk. Men acht 
het een juistere formulering om eenvoudigweg te stellen, dat de kerk 
niet bevoegd is hier ook maar iets aan te veranderen. De vraag is 
dan natuurlijk op grond waarvan men dat eenvoudigweg zo stelt. De 
pauselijke beslissing was toentertijd nog niet genomen, dat de 
uitsluiting van vrouwen uit de geordineerde ambten een zodanig 
onderdeel van de apostolische traditie is, dat daaraan niets meer 
veranderd zou kunnen worden. Ook na Ordinatio Sacerdotalis is de 
deur overigens nog niet geheel toegesloten

25
 en moet nog blijken 

hoe ‘definitief' dit pauselijk schrijven is. 
 
Wat betreft het drievoudig ambt wordt de vraag gesteld of dit volgens 
LA tot het ‘esse' (constitutive being) of tot het ‘bene esse' 
(ecumenical well-being) van de kerk behoort. En opnieuw stelt men 
de vraag hoe deze beslissing is genomen en op wiens gezag? Veel 
wezenlijke aspecten van het bisschopsambt zijn in LA genoemd, 
maar één wezenlijk aspect is onderbelicht gebleven, namelijk de 
wijze waarop in de persoon van de bisschop de plaatselijke kerk in 
de universele kerk is vertegenwoordigd. Dit is echter een belangrijk 
aspect van het bisschoppelijk ambt. Een oecumenisch concilie is een 
representatieve afspiegeling van de hele kerk, omdat het een samen- 
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komst is van het college van bisschoppen rondom de bisschop van 
Rome, die het hoofd hiervan is. De vraag naar een universeel ambt 
moet zeker ook gesteld worden: "By what authority are such 
questions decided?".

26  

 

De vraag "hoe het leven van de Kerk verstaan en ingericht moet 
worden volgens Gods wil en onder leiding van de Heilige Geest" (LA 
6), wordt heel belangrijk geacht. Daaruit wordt duidelijk, dat de 
inrichting van de kerk volgens het Vaticaan niet beschouwd moet 
worden als alleen maar het resultaat van historische ontwikkelingen 
en menselijke organisatie. Opnieuw wordt er aan toegevoegd, dat de 
vraag beantwoord dient te worden: "who will discern God's will in 
various developments and with what authority?".  
 
Het concept van de Christusrepresentatie zou nader in- gevuld en 
uitgewerkt moeten worden. Het kerkelijk ambt, dat Christus 
vertegenwoordigt, is een ‘effective and sacramental reality'. Als dit 
nader geëxpliciteerd zou zijn, zou ook duidelijk worden waarom in de 
viering van de eucharistie een kerkelijk ambtsdrager, die Christus 
vertegenwoordigt, op een persoonlijke en sacramentele wijze moet 
voorgaan.

27
 Het algemeen priesterschap der gelovigen en het 

hiërarchisch priesterschap zijn niet alleen gradueel, maar ook 
wezenlijk van elkaar verschillend. Bovendien ontbreekt in LA 17 de 
offergedachte, die men toch essentieel acht voor het priesterlijk 
ambt. De referentie naar het voorgaan in de eucharistie had niet in 
het commentaar, maar in de hoofdtekst moeten worden opgenomen. 
 
De paragrafen over de onderlinge ambtserkenning (LA 51-55) 
worden als ‘unsatisfactory' gekwalificeerd. Met kracht verdedigt men 
het standpunt, dat de kerkelijke ambtsdrager het sacrament van de 
ordinatie moet ontvangen van een bisschop, die in de lijn van de 
apostolische successie staat. Zolang hierover geen overeenstem- 
ming bestaat, is het voorbarig te spreken over onderlinge ambts- 
erkenning en over de vorm van een "liturgische viering, die het 
hervinden van de eenheid openlijk markeert" (LA 55). Eerst zal  
verder gewerkt moeten worden aan het hervinden van de eenheid op 
dit aangelegen punt. 
 
Is het dan waar, wat B. Brenner (verbonden aan het Konfessions- 
kundliche Institut Bensheim) heeft opgemerkt, dat de reactie van het 
Vaticaan in feite niets nieuws heeft opgeleverd (BRENNER 1987,81)? 
Wanneer men hoge verwachtingen gekoesterd had, zou men dit zo 
wel kunnen zeggen. Anderzijds is het zo, dat we met Döring kunnen 
constateren, dat geen enkele theologisch belangrijke uitspraak in de 
hoofdtekst van het Limadokument (afgezien van het commentaar) als 
‘direkt unzutreffend' of als ‘nicht konsensfähig' van de hand gewezen 
wordt (DÖRING 1988,171). Dat is zeker winst.  
 
De zorgvuldigheid waarmee het Vaticaan op Lima is ingegaan 
getuigt van een goede oecumenische geest. In de conclusie maakt 
het Vaticaan duidelijk, dat men de geloofswaarheden niet los van 
elkaar kan beschouwen, maar ze in een samenhangend geheel zet 
en ziet: "they constitue a unique organic whole". Daarom zal er in de 
toekomst ook ‘agreement' moeten komen "on the nature of the 
church" (CRB VI,40). Men besluit met de uitspraak, dat men zich sa- 
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men met  andere kerken en geloofsgemeenschappen opnieuw wil 
toewijden aan het oecumenische proces, waartoe Christus allen 
roept. 
 
 
 
6 DE REACTIE VAN HET NEDERLANDSE EPISCOPAAT 
 
Ook deze reactie begint met waardering en ook hier staat een 
positieve intentie bij de respons voorop. BEM wordt ‘enig in zijn soort' 
genoemd. Maar de hoopvolle perspectieven van de convergenties 
heffen volgens de bisschoppen de ernst van de bestaande 
geschilpunten zeker niet op. Men mag de tekst niet overvragen en 
ook niet overschatten. En de tekst moet zeker geen "eigen leven 
gaan leiden onder de gelovigen". De theologische teksten mogen 
ook niet gehanteerd worden alsof het zou gaan om een ‘aanvaarde 
geloofsbelijdenis'. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is altijd een 
bevestiging nodig van het leergezag. 
 
Wat betreft het gewijde ambt wordt gesteld, dat de tekst alle 
wezenlijke elementen bevat voor een gesprek hierover. De 
beschrijving van het drievoudig ambt bevat volgens de bisschoppen- 
conferentie voldoende overeenkomst met hetgeen Vaticanum II 
hierover heeft uitgesproken. Herkenbaar is ook de beschrijving van 
het sacramentele ambt, maar men mist in de paragrafen over de 
ordinatie (§39 en §49) het woord ‘sacrament'. Ook mist men een 
duidelijk volgehouden functioneren van de bijbelse idee van de 
‘zending' van Godswege door Christus, die terugkeert naar de Vader 
en zijn ‘zending' aan de apostelen overdraagt (Joh. 20:21) onder de 
belofte, dat Hij met hen is tot aan het einde der tijden (Matt. 28:20). 
 
Men mist ook een duidelijke verwijzing naar de continuïteit tussen de 
‘twaalf' en hun opvolgers. Dit is een ‘vitaal gegeven voor de 
kerkstructuur', dat alleen maar in het commentaar op §21 en indirect 
in §39 wordt vermeld. Gevraagd wordt of het niet tot het geloof van 
de kerk behoort om de leiding van de Heilige Geest niet alleen te 
erkennen bij het tot stand komen van de canon van het NT en de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, maar ook bij het wordingsproces van 
de eredienst en de kerkelijke bedieningen. 
 
Over het leergezag spreekt het Nederlandse episcopaat slechts in 
het voorbijgaan. Over de wijding van vrouwen en over de 
offergedachte, die inherent is aan het priesterlijk ambt, laat men zich 
niet uit. Wel vraagt men aandacht voor twee sleutelbegrippen, die 
onvoldoende gehonoreerd zijn. Dit zijn de begrippen ‘apostolische 
zending' en ‘dienaar in Christus' Naam'. 
 
Men mist uiteraard de Petrusdienst en vraagt zich af of daarvoor 
binnen LA nog wel ruimte is overgebleven. De vraag van FO naar 
een mogelijke onderlinge ambtserkenning wordt niet beantwoord. De 
bisschoppen bevelen nadere bestudering van de wijdingsliturgieën 
aan, om zo vanuit de liturgische wortels tot een gemeenschappelijke 
visie te kunnen komen. Tenslotte noemt men onder verwijzing naar 
LA 19 (at some points of crisis in the history of the Church...) met 
zoveel woorden de Reformatie, die zo’n grote omwenteling in de 
kerkstructuur te weeg heeft gebracht. "Wat zijn de mogelijk blijvende 
gevolgen van de destijds voltrokken breuk met de historische vorm  
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van het apostolisch ambt in die tijd?", zo wordt gesteld. Men kan zich 
niet aan de indruk onttrekken, dat de Nederlandse bisschoppen de 
Limatekst angstvallig tegemoet treden en veel ‘missen', dat er naar 
rooms-katholiek ambtsverstaan te veel toe doet, om het zomaar te 
kunnen accepteren. 
 
 
 
7 DE REACTIE VAN DE SINT WILLIBRORDVERENIGING 

VOOR OECUMENE 
 
Meer in de lijn van de bedoeling van het Lima-rapport luidt de 
officiële reactie van de SWV, een rooms-katholieke vereniging ter 
bevordering van de oecumene in Nederland.

28
 Hieruit spreekt een 

duidelijke open en oecumenische instelling, die niet bang is de eigen 
geloofstraditie te laten bevragen. Wat betreft de ambtstekst somt 
men een zestal belangrijke convergentiepunten op, zoals ook al 
verwoord in LA, die we hier niet hoeven te herhalen. Men stelt 
verschillende kritische vragen aan de eigen kerk. Zo vraagt men 
bijvoorbeeld of een "sacerdotale opvatting van het bijzondere ambt" 
voorwaarde is voor erkenning van de ambten in andere kerken. Of is 
datgene wat LA biedt voor deze erkenning wellicht ‘noodzakelijk en 
voldoende'?

29
 Bij de vernieuwing van het ambt denkt men vooral aan 

de versterking van de collegiale en communale dimensies van het 
ambt in de Rooms-Katholieke Kerk en aan een meer adequate 
invulling van het diakenambt. Ook zou de ordinatie van vrouwen op 
de roomskatholieke agenda moeten worden gezet als een punt van 
studie en reflectie. Immers ook voor de Rooms-Katholieke Kerk 
geldt: "Als kerken voor elkaar open staan kan het gebeuren, dat de 
Geest tot één kerk spreekt door de inzichten van een andere kerk" 
(LA 54). 
 
Dat de episcopale successie niet de enige vorm is, waarin de 
apostolische traditie uitdrukking vindt, is niet alleen door LA zo 
gesteld, maar was volgens de SWV reeds door Vaticanum II niet 
alleen in Dei Verbum 8 onderschreven

30
, maar ook in Lumen 

Gentium 20 (DENZINGER 4144). Bij de genoemde passage uit Dei 
Verbum kan ik me nog iets in deze richting voorstellen, maar het 
wordt niet erg duidelijk waar men deze gedachte in LG 20 inleest. 
Komt men hier niet in de buurt van ‘wishful thinking'? De SWV stelt 
aan de eigen kerk de vraag of deze bereid en in staat is het 
apostolisch gehalte te erkennen van het bijzondere ambt in kerken 
die de episcopale successie niet bewaard hebben, maar die wel 
willen leven in de gelovige continuïteit met de apostolische traditie. 
Het antwoord op deze vraag acht men van groot belang voor de 
voortgang van het oecumenisch gesprek met de calvinistische 
kerken in Nederland 
 
Over de begrippen ‘sacrament' en ‘sacramenteel' merkt men op, dat 
er weliswaar nog geen eensluidend woordgebruik gevonden is, 
waarop men elkaar heeft gevonden, maar dat er — vanwege de 
verrassende inhoudelijke consensus — toch goede mogelijkheden 
liggen om in vervolgstudies van Faith and Order nader tot elkaar te 
komen. Men besluit de bijdrage aan de discussie met de opmerking, 
dat in LA met het oog op wederzijdse ambtserkenning wel veel 
nadruk is gelegd op de kerkorde van de eerste eeuwen. Veel 
voorstellen tot interkerkelijke verzoening gaan uit van historische 
feiten en ontwikkelingen, zonder nadrukkelijk de huidige noden en 
verlangens met betrekking tot het ambt in onze eigen tijd te 
verdisconteren. De kerken zouden zich veel sterker dan ze tot nu toe 
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doen, moeten laten leiden door de actuele werkelijkheid van de 
Heilige Geest, hier en nu. Eenheid en katholiciteit zouden elkaar dan 
beter in evenwicht houden. 
 
 
 
8 DE REACTIE VAN DE SECTIE GELOOFSVRAGEN 
 
In Nederland verscheen een oecumenische analyse van de 
antwoorden der Nederlandse kerken, voorbereid door de Sectie 
Geloofsvragen van de Raad van Kerken in Nederland. Een 
driehoofdige commissie van de SGV, heeft deze antwoorden 
geanalyseerd (BLEI/HOUTEPEN/POSTMA-GOSKER 1989,162) en ver- 
volgens elke kerk afzonderlijk op bepaalde punten om nadere 
opheldering gevraagd. Van deze officiële reacties

31
 is alleen die van 

de oud-katholieken niet in de officiële documentatie opgenomen. 
Naast deze officiële reacties was er natuurlijk ook nog de nodige 
onofficiële respons. Die was overwegend kritisch van toon, maar gaf 
tegelijkertijd blijk van grote verbondenheid met de oecumenische 
beweging en met datgene waar FO voor staat. Het was de 
commissie opgevallen, dat geen van de reacties iets zei over het 
compacte, thetische

32
 en soms zelfs triomfalistisch

33
 aandoende 

taalgebruik van BEM.  
 
De belangrijkste conclusie van de commissie was, dat alle 
Nederlandse reacties voornamelijk de eigen traditie als maatstaf 
genomen hadden bij de beoordeling. In het rapport, waarin de 
stuurgroep onder leiding van Thomas Hopko tussentijds verslag 
deed van de voortgang van het BEMproces van 1982 tot 1990, werd 
juist geconstateerd, dat de meeste kerken BEM niet slechts vanuit 
hun eigen traditie en positie beoordeeld hebben, maar er blijk van 
gegeven hebben zich duidelijk te realiseren, dat BEM resultaat en 
tegelijk instrument is van een breder en voortgaand historisch proces 
in de kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw.

24
 Als dat zo is, dan 

behoort Nederland blijkbaar niet meer tot de oecumenische 
koplopers. 
 
De commissie betreurde het, dat in geen enkele reactie was 
ingegaan op de vraag naar onderlinge ambtserkenning (LA 53). Wat 
betreft de integratie van het presbyteriaalsynodale kerktype was al 
eerder door Houtepen gesteld, dat LA er niet in was geslaagd de drie 
kerktypen naar het ideaal van Lausanne bij elkaar te brengen. De 
lacune betrof met name het synodale karakter van de ambts- 
uitoefening. De kerkenraad, de parochieraad, de diocesane en de 
provinciale synoden komen in LA 27 wel in even in het vizier, maar 
ze komen toch nog onvoldoende uit de verf. Het verwijt, dat voor de 
ouderling in de visie van Lima geen plaats zou zijn, is volgens 
Houtepen niet helemaal terecht, maar wel begrijpelijk (HOUTEPEN 

1984, 272).De commissie van drie wendde zich tot alle de kerken 
met de vraag of men zich opnieuw wilde uitspreken over de vraag 
naar de persoonlijke, collegiale en communale aspecten van de 
ambts- uitoefening. Aan de Rooms-Katholieke Kerk werd in de eerste 
plaats gevraagd of men bereid was mee te werken aan een openlijke 
en gezamenlijke studie en reflectie ten aanzien van de ordinatie van 
vrouwen en voorts of men mogelijkheden zag om opnieuw reliëf te 
geven aan het ambt van diaken, mede met het oog op de 
inschakeling van vrouwen. Deze laatste vraag werd ook aan de Oud- 
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Katholieke Kerk gericht. Een derde vraag aan de RKKN was of men 
zich duidelijker wilde uitspreken over LA 33. Daarmee werd in feite 
om een visie gevraagd op de waarde en noodzaak van de 
Reformatie. Aan alle protestanten werd gevraagd naar hun visie op 
handoplegging en epiclese bij de ordinatie, en speciaal aan de 
lutheranen of ze hun bezwaar tegen een ‘sacramenteel karakter' van 
het ambt nog eens wilden expliciteren. Aan alle kerken werd ook 
gevraagd of ze alsnog wilden reageren op LA 53, waar de zaak van 
de onderlinge ambtserkenning aan de orde komt. Hierop kwam geen 
reactie meer van de RKKN. Wel reageerden vijf protestantse kerken, 
die hun ingenomen posities nogmaals hebben toegelicht. Veel 
nieuwe gezichtspunten heeft dit niet opgeleverd. Wel hebben GKN 
en NHK in hun antwoord van 3 mei 1988 expliciet verklaard er geen 
problemen mee te hebben het ambt in de Rooms-Katholieke Kerk als 
voluit apostolisch te erkennen. Ook de ELK zegt in zijn brief van 5 
december 1991 onderlinge ambtserkenning toe te juichen. 
 
 
 
9 ENIGE TOONAANGEVENDE PROTESTANTSE REACTIES  

VAN INDIVIDUELE THEOLOGEN 
 
Naast positieve reacties, zoals die van Ulrich Kühn, die spreekt van 
een ‘Signal der ökumenischen Hoffnung" (KÜHN 1984,306-309), is er 
van protestantse zijde ook zeer sterke kritiek op Lima gekomen. Die 
kritiek wil ik hier verwoorden. Aangezien veel van de Nederlandse 
kritiek reeds in de voorafgaande hoofdstukken is verwerkt, beperk ik 
me hier voornamelijk tot Duitse en Zwitserse kritiek. Ik noem onder 
de critici F. Beisser, H.-M. Barth, M. Barth, E. Herms, A. Peters en W. 
Schenk. W. Schenk leverde een exegetische bijdrage aan de 
discussie, die sterk onder invloed stond van W. Marxen en uitliep op 
een vernietigende conclusie.

35
 Hij gaat er van uit, dat de Limatekst 

over het ambt nieuwtestamentisch sterk terug te voeren is op het 
"Doppelwerk" van Lucas (SCHENK 1990,93). Vervolgens neemt hij 
via een late datering aan, dat Lucas afhankelijk zou zijn van Clemens 
Romanus en dat in principe ook de scheiding tussen ambtsdragers 
en leken bij Lucas reeds voorhanden zou zijn (SCHENK 1990,99). Als 
de Limatekst voornamelijk bij het lucaanse werk aansluit, wat Schenk 
stelt, dan ziet hij daarin niet alleen "der Akt eines Konservatismus, 
der nicht gestalten, sondern nur erhalten will, sondern zugleich eine 
gegenreformatorische Verweigerung einer fälligen Revision konstan-
tinischer Kirchentümer" (SCHENK 1990,106). Hij noemt het Lima- 
document onduidelijk en verhullend, hij poneert dat het ambt niet 
heilsnoodzakelijk is, dat het uit de gemeente opkomt en dat Lima een 
terugval is achter de belijdenis van Barmen (SCHENK 1990,51). Hij 
concludeert tenslotte: "‘Lima 1982' befindet sich ganz auf dem Wege 
einer bloß formalen Einebnungs-Ökumene, die nur die Gräben der 
Vergangenheit zuschüttern will, und damit die Wahrheitsfrage der 
bisherigen wie der anstehenden Reformationen abweist" (SCHENK 
1990,112).  
 
Hans-Martin Barth schreef een studie over het priesterschap der 
gelovigen (H.-M.BARTH 1990). Hij is reeds uitvoerig aan het woord 
gekomen. Hij vraagt om een grotere duidelijkheid. Reeds eerder had 
hij stelling genomen tegen de zijns inziens ‘vage formuleringen' van 
BEM, waarmee de duidelijkheid allerminst gediend is (H.-M.BARTH 

1984,346). Hij waarschuwt tegen een ‘Alle-Eins-Ökumenismus' en 
roept op tot een ‘seelsorgerlich-streitbares Füreinander', waarmee de  
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zichtbare eenheid van de kerk nog het meest gediend zou zijn (H.-
M.BARTH 1984,339).  
 
Zijn naamgenoot Markus Barth acht het van belang, dat de 
Limateksten grondig bediscussieerd worden, maar overigens is hij 
van mening, dat met BEM toch eigenlijk een vorm van ‘Drei-Viertel-
Ökumene' is bedreven (van orthodoxen, rooms-katholieken, 
anglicanen, episcopalisten, oud-katholieken en een deel van de 
lutheranen), die de reformatorische traditie compleet verwaarloost 
(M.BARTH 1985,212). 
 
Ook het oordeel van Eilert Herms valt niet erg positief uit. Als men de 
uitspraken van LA als geheel beziet, dan ontstaat een totaalbeeld, 
dat volgens Herms in tegenspraak is met de criteria van het 
reformatorisch ambtsverstaan. Weliswaar is er een schijnbare 
overeenstemming tussen LA 1-6 en LG 9-17, wat betreft het volk 
Gods, maar die overeenstemming is inderdaad slechts schijnbaar. 
"Sie verleugnet die unterschiedlichen Auffassungen über dessen 
Begründung und inneren Aufbau" (HERMS 1985,79). Er ligt in LA 
volgens hem een te groot gewicht op het geordineerde ambt en op 
de roeping daartoe (de ordinatie). Het reformatorisch proprium van 
het priesterschap aller gelovigen lost daardoor op (HERMS 1985,90). 
Hij verwijst in zijn bijdrage nogal ongenuanceerd naar Unitatis 
Redintegratio (1964), en vraagt zich af waarom de ‘consensus-
oecumene' nooit in alle openheid de vraag stelt naar het uiteindelijke 
doel van de oecumenische beweging. Volgens hem is het doel, dat 
alle kerken ‘eingegliedert' moeten worden in de ene kerk, die "schon 
jetzt in der römischen Kirche verwirklicht ist [UR 3,3; 4,4]" (HERMS 
1985,95).

36 

 
Albrecht Peters verklaart, dat LA buitengewoon uitdagend is, maar 
tegelijk ook scherpe kritiek uitlokt. Met name de nadruk op het ambt 
van predikant verhindert het opbloeien der charismata in de 
gemeente. "Wo die unterschiedlichen Charismen nicht ausdrücklich 
anerkannt und in festumgrenzte Dienstaufträge umgemünzt werden, 
muß die Gemeinde amorph und unmündig bleiben" (PETERS 1984, 
68). Het gaat LA volgens hem niet om vernieuwing, maar om vast- 
houden aan oude posities. Daarbij geldt het woord ‘apostolisch' bijna 
als een bezweringsformule. Bovendien is er geen enkele ruimte voor 
een nieuwe protestantse zienswijze, die "das Amt aus dem allge- 
meinen Priestertum ableitet und rein aus Zweckmäßigkeit durch die 
Gemeinde gebildet sein läßt" (PETERS 1984,71). De diaken verdient 
een geheel eigen plaats en kan niet als de verlengde arm van een 
hiërarchisch gestructureerd presbyteraat worden beschouwd. De 
diaken kan als niet een soort ‘Minipfarrer' dienen. Dat zou een 
‘Auseinanderdriften' tot gevolg hebben tussen een ‘sociale 
verzorgingskerk' en een ‘Geistlichkeitskirche'. Uit reformatorisch én 
bijbels oogpunt moet men kritiek hebben op de in LA toegepaste 
gelijkstelling van de bijbelse presbyter met de pastorale ambtsdrager 
van Woord en sacrament (PETERS 1984,76). Wel neemt hij het sterk 
op voor het teken van de handoplegging en spreekt hij er zijn 
onbegrip over uit, dat dit slechts een belofteteken zou zijn van de 
Geest, die waait waarheen hij wil. "Angesichts des eigenen Gebetes 
darauf zu insistieren, daß der Gottesgeist frei und ungebunden sei, 
kommt einem konkreten Akt des Unglaubens nahe" (PETERS 1984, 
82). Wij hebben het dienstambt doorgekregen via een ‘Kette 
schrecklicher Versündigungen' en ‘abgründiger Verirrungen'. Ook de 
Reformatie is er volgens hem niet in geslaagd de ‘ecclesia' aan het  
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‘corpus christianum' te ontrukken. Toch waardeert hij het, dat Lima 
oproept tot "Neubesinnung und ermutigt zu konkreten Schritten" 
(PETERS 1984,84). 
 
F. Beißer oordeelt, dat in LA te veel nadruk ligt op de personen van 
de ambtsdragers en te weinig op de betekenis van het ambt zelf. 
"Wie sehr dies der Fall ist, zeigt die angegebene Differenzierung, die 
nur auf die Träger des Amtes blickt, nicht aber auf die Aufgabe, die 
ihren Dienst legitimiert und ermöglicht". Volgens Beißer is in de tekst 
"für das evangelische Christsein kein hinreichender Raum gelassen" 
(BEIßER 1985,32). In een andere bijdrage is hij nog kritischer. Het 
spreken over ambtsdragers als representanten van de Heer, los van 
hun opdracht om Woord en sacrament zuiver te bedienen, noemt hij 
‘unerträglich' (BEIßER 1986,101). Ook meent hij dat uit de tekst niet 
voldoende duidelijk wordt "daß das Amt der göttlichen Legitimierung 
bedarf" (BEIßER 1986,103).  
 
In de bovenstaande reacties zijn we een behoorlijk kritische houding 
tegengekomen van een aantal duitstalige individuele theologen op 
het protestantse erf. Ze zijn vaak scherper uitgevallen en nog 
kritischer geformuleerd dan de meeste officiële reacties van de 
kerken. We wilden deze critici graag aan het woord laten, omdat ze 
de vertolkers zijn van een puur reformatorische positie, die vooral 
oecumenici nodig hebben om scherp te blijven. In een 
overzichtsartikel (in: Handbuch für Liturgik) komt G. Wainwright tot 
tot de slotsom, dat uit de antwoorden van de kerken op Lima blijkt, 
dat het vooral duitstalige protestanten zijn, die sceptische geluiden 
laten horen.
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10  ENIGE ANALYSES VAN PROTESTANTSE REACTIES 
 
 
Analyse van Alan Sell, secretaris WARC 
 
Nadat de WARC de aangesloten lidkerken had verzocht een afschrift 
van de eigen reactie naar het grote familieverband te sturen, schreef 
A.P.F. Sell als secretaris een overzichtsartikel, waarin hij de positieve 
geluiden en de kritiekpunten op een rij zette en van een eigen 
commentaar voorzag (SELL 1986,549-565). Hij signaleerde dat er 
weinig respons was gekomen uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië,

38
 

en dat verreweg de meeste kritiek op de ambtstekst was geleverd in 
vergelijking met de beide andere verklaringen. De kritiek richtte zich 
vooral op het gemak waarmee de historische ontwikkeling uit de 
vroege kerk voor normatief werd gehouden. Zo komt het belangrijke 
inzicht, dat het Woord van God de beslissende norm is voor het 
geloof en het leven van de kerk en voor de ambtsuitoefening, 
onvoldoende tot uitdrukking. Sell noemt hier met name de reactie 
van ‘The Reformed Churches in the Netherlands', die niet afzon- 
derlijk in CRB is opgenomen: "Emphasis on the Word of God as the 
decisive norm for the faith and life of the Church and for the exercise 
of the ministry (...) is sorely lacking". Deze zinsnede komt recht- 
streeks uit de (afzonderlijke gereformeerde) reactie op LA van de 
hand van K. Runia (1984,22). Deze beroept zich daarbij op CA 7 en 
op de RUNIA Confessio Belgica, artikel 30. Blijkbaar is er naast de 
gezamenlijke ‘Hervormde/Gereformeerde reactie' aan de WARC ook 
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nog een afzonderlijke GKN-reactie verzonden.
39

 Veel bij de WARC 
aangesloten kerken vinden de sacramentele tendens te dominant. 
Het Woord wordt door de sacramenten overheerst. Het gaat meer 
om de sacrale en clericale structuur van de kerk dan om God, 
Christus en het evangelie. Worden christenen die geen sacramenten 
kennen (zoals de Quakers en het Leger des Heils) op deze manier 
wel als zusters en broeders in Christus erkend? Het bijbelgebruik is 
vooral in LA tamelijk willekeurig. Het functioneert vaak slechts ter 
ondersteuning van tijdloze doctrines. Het rapport richt zich 
voornamelijk op het verleden. De nieuwtestamentische 
spanningsvolle verhouding tussen het ‘reeds' en het ‘nog niet' 
ontbreekt. De katholiserende tendens is overheersend. De bemoe- 
digende inzet bij de roeping van het gehele volk van God wordt in het 
vervolg van LA niet wezenlijk gehandhaafd. Niet het ambt, maar 
Christus is constitutief voor de Kerk. Niet het ambt, maar Christus is 
het centrum van eenheid van zijn kerk. Ten diepste heeft alleen 
Christus autoriteit in zijn kerk. LA gaat veel te ver in de richting van 
een sacerdotale hiërarchie. Men had de term ‘priester' moeten ver- 
mijden. Niet door speciale vormen van kerkelijk ambt, maar door 
trouw aan het evangelie wordt apostoliciteit gewaarborgd. Als erkend 
wordt, dat een zekere functie van episkopè in niet-episcopale kerken 
bewaard gebleven is, waarom zijn bisschoppen dan nog nodig?  
 
Op grond van verkeerde interpretaties van Ignatius en Clemens 
wordt voor een episcopale structuur gepleit. Het drievoudig patroon 
kan niet worden afgeleid uit het NT. Waarom is dan toch voor dit 
patroon gekozen? Voor niet-bisschoppelijke kerken is dit moeilijk te 
aanvaarden. Is dit nog wel ‘oecumenisch'? Het pauselijk primaat had 
niet buiten beschouwing mogen blijven.

40
 LA geeft blijk van onder- 

waardering van synodale structuren. Aandacht voor de ambten van 
ouderling en diaken ontbreekt. De ordinatie van vrouwen mag niet 
prijsgegeven worden, in ruil voor pogingen de eenheid van de kerk 
na te streven. Uit reacties op het drievoudig ambt (LA 19) kan men 
opmaken, dat bij sommigen de angst leeft, dat met het drievoudig 
ambt ook het bisschoppelijk systeem nolens volens wordt 
binnengehaald. Sell citeert de reactie van de Union of Welsh Inde-
pendents: "The only reason given here for commending the three-
fold ministry is that it could promote the unity of the church. Of course 
it could - provided everyone accepts it! But on what theological 
grounds should they accept it?". Voorts: "In §19 it is said that the 
Holy Spirit guided the Church in the early period to adopt the three-
fold ministry" en: "Surely, very careful reasoning is necessary to 
explain why those who followed the guidance of the Spirit in rejecting 
episcopacy should now join those who under the guidance of the 
same Spirit, adopted it?" (SELL 1986,561; CRB III,279). Dezelfde 
opmerking is in hoofdstuk 3 noot 9 gemaakt ten aanzien van de 
ordinatie van vrouwen 
 
Analyse van M. Seils 
 
M. Seils verzorgde een analyse van 27 lutherse positiebepalingen, 
waarvan de hoofdmoot (21) uit Europese bijdragen bestond. Hij 
vestigde daarbij aandacht op het zwijgen van de derde wereld (SEILS 
1988,12). Zijns inziens is de omgang van deze kerken met de 
convergentietekst niet altijd ‘sachgerecht' geweest. "Es gibt eine 
Vielzahl offensichtlicher Missverständnisse und Fehlinterpretationen" 
(SEILS 1988,16). Vergeleken bij de beide andere teksten is het 
oordeel over de ambtstekst "weitaus zurückhaltender".  
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Uit de analyse blijkt, dat de ambtsvraag volgens de lutheranen niet 
los van de ecclesiologie behandeld mag worden en ook niet op één 
lijn met doop en avondmaal had mogen staan (SEILS 1988,83). Het 
geloof mag niet verscholen blijven achter de gaven van de Geest. Bij 
de vraag of het ambt constitutief is voor de kerk moet de in §8 
uitgesproken fundamentele afhankelijkheid van Christus niet over het 
hoofd gezien worden. Dat in aanmerking genomen kunnen sommige 
lutherse kerken ermee leven, andere blijven kritisch. 
 
 
Analyse van F. Lülf 
 
F. Lülf behaalde in 1993 zijn graad aan de (katholieke) theologische 
faculteit van de Wilhelms-Universiteit (Münster) met een analyse van 
de BEM-teksten over eucharistie en ambt, en hun receptie in de 
verschillende evangelische ‘Landeskirchen' — zowel binnen de EKD 
als binnen de Bond van evangelische kerken in de voormalige DDR 
(LÜLF1993). De Duitse landskerken vormen samen een federatief 
verband onder het ene dak van de EKD, maar bij de debatten over 
de receptie van BEM was gebleken, dat bij "inhaltlichen Fragen der 
Ökumene wiederum die einzelnen Landeskirchen ihre bekenntnis- 
und lehrmäßige Zuständigkeit beanspruchen" (FRIELING/ GELDBACH/ 

THÖLE 1999,197). Lülf toont in zijn analyse aan, dat de structuur en 
het karakter van de ‘landeskirchliche Stellungnahmen' zowel inhou- 
delijk als methodisch erg uiteenlopen. Lang niet alle kerken hielden 
zich aan de door Faith and Order gestelde vragen. Hij onderscheidt 
drie ‘Grundtypen' van beantwoording. Er zijn kerken die BEM vooral 
vruchtbaar willen maken voor hun eigen gemeentezijn. Er zijn er die 
BEM langs de meetlat van hun eigen traditionele leer leggen "und ein 
traditionell lutherisch bzw. reformiert geprägtes Denken aufweisen", 
en er zijn er die de teksten vooral als een uitdaging zien aan de 
eigen kerkelijke existentie en die er aan willen werken om oecu- 
menische toenadering "zu erleichtern" (LÜLF 1993,192). Uit de 
antwoorden blijkt, dat naar het besef van de Duitse  Landeskirchen' 
het reformatorische ambtsverstaan in LA weliswaar niet is verzwe- 
gen, maar toch ook geen "entscheidene Rolle" speelt (LÜLF 1993, 
332). Er is veel instemming met het feit, dat het uitgangspunt van LA 
ligt in de roeping van het gehele volk van God. De kritiek con- 
centreert zich in het algemeen op de uitspraak, dat het ambt 
constitutief zou zijn voor het leven en het getuigenis van de kerk (LA 
8), op de gedachte dat ambtsdragers representanten van Christus 
zouden zijn en op de gedachte dat de ambtsdragers (LA 8) in de 
vervulling van hun kerkelijk ambt (LA 13, LA 14c) als centrum van 
eenheid zouden dienen.  
 
De kerk wordt als Creatura Verbi door Woord en sacrament gescha- 
pen, opgebouwd en verenigd. Men kan de drager van het geordi- 
neerde ambt wel ‘centrum van eenheid' noemen, maar de ambts- 
drager kan nooit de plaats van Christus zelf innemen. Dit dreigt te 
gebeuren als in LA 14 gezegd wordt, dat de kerkelijke ambtsdrager 
Christus in zijn persoon representeert, wanneer hij de viering van de 
eucharistie leidt. De geldigheid van een avondmaalsviering mag niet 
afhankelijk gemaakt worden van de vraag of deze wel door een 
geordineerde ambtsdrager geleid wordt. Het door God ingestelde 
ambt, dat de gemeente bijeenbrengt door Woord en sacrament, is 
wel van oorsprong apostolisch en het heeft tot taak de  gemeente te 
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houden bij haar enige grond: de prediking van het evangelie. Men 
verzet zich tegen de idee, dat de leiding van de kerk tot de kerkelijke 
ambtsdragers (LA 17) beperkt zou blijven (LA 13 en 16c). Men heeft 
bezwaar tegen de benaming ‘priester' voor ambtsdragers en tegen 
de noodzaak van een episcopale successie (LA 35). Men vindt, dat 
het algemeen priesterschap der gelovigen duidelijk moet doorwerken 
in de ecclesiologie, ook al zou het ambt goddelijke inzetting zijn en 
"nicht Delegation der Gemeinde, wenn es auch durch die Kirche 
übertragen wird" (LÜLF 1993,332).  
 
Het ambt is naar reformatorisch ambtsverstaan afhankelijk van Jezus 
Christus en van Hem alleen. Ambtsdragers kunnen Christus alleen 
representeren als verkondigers van het evangelie, en er is geen 
wezenlijk of kwalitatief onderscheid met de andere niet-geordineerde 
gemeenteleden. Het evangelie is het ‘tegenover' van de kerk. Niet 
het ambt, maar Christus en diens evangelie is constitutief voor het 
leven en het getuigenis van de kerk. Niet het ambt is centrum van 
eenheid, maar het evangelie (in Woord en sacrament). 
 
Alleen Christus is ‘priester' en apostolische continuïteit ligt alleen in 
de verkondiging van het evangelie. Alleen de Heilige Schrift is de 
maatstaf van het apostolisch geloof. De hele kerk als Creatura Verbi 
is evenals haar ambtsdragers afhankelijk van Jezus Christus alleen 
en van niets of niemand anders. Zij is een afhankelijke en ont- 
vangende kerk, die leeft van genade. De richtlijnen voor de ambts- 
uitoefening (persoonlijk, collegiaal, communaal) worden wel als 
zinvol ervaren. Daarbij wordt het communale aspect nog eens extra 
onderstreept. Het ‘drievoudig ambt' is in zekere zin problematisch. 
Men wil wel aanvaarden dat deze drie ambten/functies van het begin 
af aan in de kerk een rol hebben gespeeld, maar men maakt princi- 
pieel bezwaar tegen een eventuele ‘status confessionis' van dit 
drievoudig ambt. Het behoort tot het ‘bene esse', en zeker niet tot het 
‘esse ecclesiae'. Het drievoudig ambt is mogelijk wel aanvaardbaar 
als "uitdrukking van de eenheid, die we zoeken", maar niet als een 
"middel om deze te bereiken" (LA 22, 25). Men zou een centraal 
leidinggevend lekenambt aan het drievoudig ambt willen toevoegen. 
Apostolische successie in de zin van: verbondenheid met en gebon- 
denheid aan het evangelie, dat door de apostelen verkondigd en in 
de Heilige Schrift (als norma normans) betuigd is, acht men van 
belang, maar de gedachte aan een historische ononderbroken rij van 
bisschoppen, waaraan het kerkelijk ambt gebonden zou zijn, wordt 
afgewezen. Wanneer het reformatorische ambt geacht zou worden 
buiten de ‘volle apostolische legitimiteit' te staan, dan ervaart men 
dat als kwetsend. De vragen rond de ordinatie in het algemeen — en 
de ordinatie van vrouwen in het bijzonder — zijn naar reformatorisch 
inzicht geen vragen die de eenheid van de kerk wezenlijk in de weg 
zouden kunnen staan (LÜLF 1993,333). 
 
Met de beschrijving van de ordinatie kan men soms wel instemmen, 
mits deze niet als een sacrament wordt beschouwd en mits dit ook 
geen ‘character indelebilis' nalaat. Men vermoedt achter het ‘sacra- 
mentele teken' van de ordinatie toch een ‘character indelebilis' (CRB 
V,91). Men vindt ook, dat er te veel nadruk ligt op het ambt, dat door 
ordinatie wordt verkregen. Naast dit ambt zijn er veel ambten en 
diensten, die ook van groot belang zijn voor de kerk. Het woord 
hiërarchie is in LA zorgvuldig vermeden. Maar het geheel van LA 
veronderstelt toch een hiërarchisch opgebouwde ambtsstructuur, 
waarbij het bisschopsambt het eigenlijke ambt blijkt te zijn (CRB 
V,89). Dit wordt als versluierend ervaren. Convergentie is volgens 
sommigen pas echt bereikt, wanneer elke vorm van hiërarchisch 
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ambtsdenken uitdrukkelijk is uitgesloten. Men is bereid het geordi- 
neerde ambt van andere kerken te erkennen, voor zover deze zich 
houden aan de zuivere evangelieverkondiging en de bediening van 
de sacramenten. Maar andere kerken moeten dan ook bereid zijn 
hun ambt, dat wordt gedragen door mannen en vrouwen,  volledig te 
erkennen.

41
 Men vraagt zich zelfs af of het predikambt in de eigen 

kerk wellicht ook een ‘monopoliestatus' heeft verworven, waardoor 
de charismata gehinderd zouden kunnen worden. Men ziet geen 
bijbelse gronden om vrouwen niet te ordineren en men betreurt het 
dat BEM geen conclusies heeft getrokken uit Gal. 3:28. Er bestaat 
bereidheid de eigen vormen van ambt opnieuw theologisch te door- 
denken en tot een vernieuwing te komen, ook van de ambtelijke 
praktijk. Vooral het denken over het diaconaat is aan vernieuwing 
toe. De evangelische kerk van het Rijnland vraagt specifiek aandacht 
voor de blijvende verkiezing van Israël (CRB V,86) en wijst op de 
omissie van het ouderlingenambt onder verwijzing naar Emden 
(1571) en Barmen IV (1934) (CRB V,87). 
 
 
Analyse Zwitserse Evangelische Kerken 
 
Zeer interessant is de analyse van de gang van het proces in 
Zwitserland. Daar vond een levendige discussie plaats op alle 
niveaus van het kerk-zijn, terwijl ook de theologische faculteiten van 
Basel, Zürich en Lausanne er hun bijdrage aan leverden. De 
resultaten werden verzameld en verwerkt in een in 1986 door een 
theologische commissie uitgegeven rapport: Taufe, Abendmahl und 
Amt. Bericht des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes 
(SEK). Dit antwoord heeft op een groot aantal punten grondige kritiek 
op de Limatekst, maar laat zich tegelijk op andere punten duidelijk 
door Faith and Order gezeggen. In dat opzicht is het een toonbeeld 
van een werkelijk oecumenische benadering van de materie. Ook 
hier blijkt het ambtsdeel voor de grootste moeilijkheden te zorgen 
(SEK,75).  
 
In de reacties is men in het algemeen positief over de inzet van LA 
bij het volk Gods (LA 1-6), die uitstekend past bij het reformatorische 
‘Anliegen' van het algemeen priesterschap der gelovigen. Men 
betreurt het evenwel, dat deze inzet in het vervolg van LA niet 
consequent wordt volgehouden. De grond daarvoor ligt volgens het 
rapport in LA 17, waar de geordineerde ambtsdragers een kwalitatief 
andere positie wordt toebedacht, die een wezenlijke scheiding tussen 
geordineerden en niet-geordineerden verhult. Dit wezenlijke verschil 
tussen clerus en leken ziet men als de oorzaak van de scheiding 
tussen de eerste zes paragrafen en het vervolg van LA. Het rapport 
geeft eerlijk toe, dat in de praktijk uit de eigen antwoorden van de 
evangelische kerken zelf het ‘priesterschap der gelovigen' eigenlijk 
niet of nauwelijks naar voren komt.

42
 Men kan zich dus de vraag 

stellen of dit wel voldoende onder de kerken leeft. "Das Priestertum 
aller Gläubigen wird zwar als reformatorische Erkenntnis in Anspruch 
genommen, aber über dessen inhaltliche Füllung vernimmt man in 
den Antworten kaum etwas" (SEK,77). De Zwitserse reactie gaat 
zelfs zover, dat men erkent, dat soms "dem Pfarrer ein weitgehendes 
priesterliches Image" wordt toegekend, waardoor het gevaar dreigt, 
dat de predikanten het werk plaatsvervangend voor de gemeente 
doen (SEK,88).

43
 Aan de andere kant wordt er vaak zo onduidelijk en  
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diffuus over de gemeente en over de grenzen van de gemeente 
gesproken, dat bepaald onduidelijk blijft wie dit priesterschap der 
gelovigen eigenlijk uitoefenen en wie er op aanspreekbaar is en wie 
niet (SEK,100). Evangelische kerken hebben altijd terecht sterk de 
nadruk gelegd op de Woordverkondiging en de sacramentsbediening 
als kentekenen van de ware kerk van Christus. Het rapport noemt dit 
toch eigenlijk een oecumenisch ‘minimum', en betreurt het, dat 
bijvoorbeeld een begrip als ‘koinonia' nauwelijks genoemd wordt. 
Aan de andere kant acht men het de grote zwakte van BEM, dat 
Gods Woord en de verkondiging van Gods Woord er nauwelijks in ter 
sprake komen (SEK,9). De centrale rol van Christus dreigt zo door 
de sacramenten overgenomen te worden. "Es darf keinen Augenblick 
der Eindruck entstehen, dass die Rolle, die Ihm allein zukommt von 
den Sakramenten übernommen wird" (SEK,13). Het Woord hoort 
primair te zijn en te blijven en het behoort vooraf te gaan aan de 
sacramenten. Over de sacramentaliteit van de ordinatie spreekt men 
met terughoudendheid. Wel zoekt men naar nieuwe wegen om aan 
de ordinatie een algemeen erkende inhoud toe te kennen, om te 
voorkomen dat het gebeuren "weitgehend als Privatakt empfunden 
und erlebt wird" (SEK,91). Men vindt dat BEM te onkritisch aanleunt 
tegen de traditie (SEK,17) en dat in feite de Heilige Schrift in het licht 
van de traditie wordt gelezen in plaats van omgekeerd (SEK,18). 
 
Anderzijds ziet men in, dat er bepaalde tegenstrijdigheden huizen in 
de eigen boezem van de evangelische kerken, omdat het getuigenis 
van de Schrift "nicht so eindeutig ist wie gerne angenommen wurde" 
(SEK,20). Ook signaleert men een zekere clerikaliserende tendens in 
de eigen antwoorden van de kerken, doordat er in de praktijk van het 
kerkelijke leven een heel sterke nadruk is komen te liggen op het 
ambt van predikant (SEK,77). Aan de andere kant wordt ook 
opgemerkt, dat een gebrekkige uitoefening van bepaalde episcopale 
functies binnen het kerkverband als een ‘Verarmung der reformierten 
Kirchen' opgevat zou moeten worden (SEK,102). Enerzijds heeft 
men dus ambivalente gevoelens bij een te persoonlijke vorm van dit 
episcopaat (SEK,103), anderzijds vraagt men zich ook weer af of het 
persoonlijke aspect van de ambtsuitoefening toch niet een te weinig 
persoonlijk karakter draagt (SEK,104). Wat betreft de ordinatie van 
vrouwen merkt men op, dat deze nog steeds niet voldoende serieus 
genomen wordt. "Verblüffend wenig wird im Rahmen der Frage nach 
der Gemeinschaft der Dienste auf den Dienst ordinierter Frauen 
Bezug genommen" (SEK,100). 
 
Het is volgens de Zwitserse kerken zeer duidelijk, dat er opnieuw zal 
moeten worden nagedacht over het toekomstige kerkzijn in onze tijd 
van secularisatie, multiculturele invloeden en toenemende geloofs- 
vragen. Het rapport spreekt van een "zunehmende Schwierigkeit 
vieler Leute, überhaupt zu glauben" en van een leeglopende 
geloofsinhoud, terwijl de kerkelijke structuren vooralsnog overeind 
blijven. "Während der äussere Rahmen stabil scheint, wird die 
Füllung, die innere Identität der Kirche, immer mehr zum Problem" 
(SEK,81).  
 
Een nieuw verstaan van ecclesiologie is nodig, maar blijft ook voor 
deze kerken van de Reformatie een moeilijke zaak, omdat het 
rapport zelf op grond van de antwoorden der kerken al drie modellen 
noemt, die onderling zeer uiteenlopen. Ten eerste wordt een 
‘adiaphorische spiritualistische Sichtweise' genoemd, waarbij kerk- 
orde en Heilige Geest bijna tegenover elkaar staan en waarbij men  
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de kerkorde hoogstens kan zien als een noodzakelijk kwaad 
(SEK,84). In de tweede plaats wordt een ‘kerugmatisch-soterio- 
logische Sichtweise' genoemd, die uitgaat van de rechtvaardiging 
van de goddeloze en van de innige samenhang tussen Woord en 
Geest, zodat het geloof aan de werking van de Geest in het 
gepredikte Woord en in de bediening van de sacramenten ontspringt. 
Het Verbum externum, waaraan het ambt dienstbaar is, is tegelijk 
een kenmerk van de ware kerk (nota verae ecclesiae) voor de 
gelovigen als ook een kenmerk van de zichtbare gemeenschap van 
de verschillende kerken. En in de derde plaats kan men uit de 
antwoorden nog een derde model destilleren, een ‘organisch-
ecclesiologische Sichtweise', die naar het zich laat aanzien puur 
functioneel is. In het eerste model is het ambt bijna overbodig. In het 
tweede en derde model bestaat enige onduidelijkheid over de vraag 
in hoeverre het ambt nu wel of niet constitutief is voor de kerk (LA 8), 
en men lijkt een ontologisch verstaan van het karakter van het ambt 
te verwerpen. Het derde model zal gemakkelijker dan het tweede 
model kiezen voor een veelvoud aan ambten naast de dienst van 
Woord en sacrament ten behoeve van de opbouw en de zending van 
de kerk (SEK,85). 
 
Wat betreft het drievoudig ambt wordt opgemerkt, dat ook de diaken 
geordineerd dient te zijn, dat het diakenambt en het ambt van 
ouderling — die beide een waarlijk geestelijke opdracht inhouden — 
opgewaardeerd moeten worden en dat er onder geen beding een 
ambtshiërarchie mag optreden.

44
 Over het ambt van professor in de 

theologie zou een nieuwe bezinning moeten plaatsvinden. 
Professoren die aan een theologisch instituut verbonden zijn, hebben 
geen duidelijk structurele verbintenis met de kerkelijke diensten, 
maar dragen wel een grote verantwoording voor de opleiding van de 
dienaren der kerk. Er zouden dan ook wegen gevonden moeten 
worden om hun verbondenheid met de kerken tot uitdrukking te 
brengen (SEK,98). Ook de rol van synoden, die in BEM onderbelicht 
blijft, zou onderstreept moeten worden. Over de eenheid van de kerk 
en de eenheid van de wereld zegt SEK, dat geen enkele kerk 
samenvalt met het volledige kerk-zijn van de ‘ecclesia universalis'. 
Alle kerken leven in een zekere "Mangel an Kirchlichkeit" (SEK,83). 
Dat geldt niet alleen voor de Zwitserse evangelische kerken, maar 
evenzeer voor de Limatekst, die soms gevaarlijk dicht in de buurt 
komt van een bijna-identificatie met het Rijk Gods. Toch wordt 
erkend, dat de Zwitserse evangelische kerken het gevaar lopen van 
een al te spiritualistisch kerkbeeld, waardoor het lastig wordt het 
kerk-zijn hier en nu concreet te belichamen en waardoor geen positie 
gekozen kan worden, omdat niemand bevoegd is ook maar ergens 
voor te tekenen (SEK,83). 
 
 
11 DE OFFICIËLE REACTIE VAN DE GEREFORMEERDE  

KERK VAN HONGARIJE 
 
Het antwoord van de Gereformeerde Kerk van Hongarije is 
opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel bestaat uit een aantal 
algemene opmerkingen. Deel twee bevat de reactie op doop, deel 
drie de reactie op eucharistie, deel vier de reactie op de ambtstekst 
en deel vijf bevat nog enkele ‘closing words'. In het algemeen 
verwelkomt de synode van de Gereformeerde Kerk van Hongarije de 
Limatekst als het resultaat van vijftig jaar werk door Faith and Order, 
dat als eerste in de geschiedenis van de kerk probeert de 
uiteenlopende inzichten van de verschillende geloofstradities rond de  
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drie genoemde thema's (doop, eucharistie, ambt) op een gemeen- 
schappelijke noemer te brengen. Men is er van overtuigd, dat het 
Limadocument de meest doorwrochte en best uitgekristalliseerde 
tekst is van heel de oecumenische beweging, met het oog op de 
eenheid van de kerken. Het is een irenisch document, zonder dat het 
tekort doet aan ieders fundamentele identiteit. Men heeft waardering 
voor de grote verscheidenheid aan theologische thema's en voor de 
"profound biblical analyses", die BEM biedt. Men ziet het als een van 
de meest positieve trekken van het document, dat de vragen van 
geloof en eenheid niet op zichzelf staan, maar gerelateerd worden 
aan de eenheid — respectievelijk de verdeeldheid — die zich in onze 
wereld voordoet, en dat ze verbonden worden met de wereldwijde 
problematiek: "the global problems to be solved and the ills to be 
healed". Men stemt in met de beslissing van het Centraal Comité om 
een onderscheid te maken tussen de antwoorden van de kerken en 
het proces van receptie. Het gaat tenslotte om een convergentie en 
nog niet om een consensus.  
 
Wat betreft het ambtsdeel spreekt de Hongaarse Gereformeerde 
Kerk er waardering voor uit, dat LA gebaseerd is op het bijbelse 
principe van het algemeen priesterschap.

45 
Een ander positief punt 

is, dat men duidelijk oog heeft voor historisch en cultureel bepaalde 
verschillen in de ontwikkeling van de verschillende vormen van het 
kerkelijk ambt, zonder die op scherp te stellen. In de kerk leeft de 
overtuiging, dat het depositum van de apostolische traditie daar is, 
waar in de gemeente het Woord van God zuiver gepredikt wordt, 
waar de sacramenten zuiver worden bediend en waar ‘koinonia' en 
‘diakonia' in praktijk worden gebracht. De kerk heeft altijd grote 
nadruk gelegd op de noodzaak, dat haar dienaren werkelijk door 
Christus zijn geroepen, dat ze goed zijn onderlegd en goed worden 
voorbereid op hun ambt, en dat ze door de kerk worden geordineerd 
om hun dienst naar behoren te kunnen vervullen.  
 
Men acht het een gebrek van de Limatekst over het ambt, dat de 
episcopale, presbyteriale en diaconale ambten in een hiërarchische 
volgorde worden vermeld en men kritiseert het feit, dat de 
calvinistische kerkorde, die in de meeste evangelische kerken haar 
beslag gekregen heeft, in feite totaal is genegeerd.

46
 LA zou daarom 

zodanig geamendeerd moeten worden, dat de gelijke rechten van de 
ambten van pastores, presbyters, leraren en diakenen in een 
presbyteriaal-synodale kerkorde duidelijk tot uitdrukking zouden 
komen. De onderlinge erkenning, zoals voorgesteld door LA, acht 
men vermeldenswaard. De aanvaarding hiervan zou naar de mening 
van deze kerk een grote stap voorwaarts betekenen op de weg naar 
eenheid. De Gereformeerde Kerk van Hongarije kan in veel 
opzichten hartelijk instemmen met de Limatekst.  
 
Om het hele document met een goed geweten en in gemeenschap 
met de andere kerken van de Reformatie te kunnen sanctioneren 
zou het verantwoordelijke comité echter nog nieuwe stappen moeten 
doen in vragen die voor deze kerk van fundamen- teel belang zijn. 
Men kan er onder geen enkele omstandigheid van afzien, dat 
duidelijk wordt gesteld, dat het levende Woord van God — de viva 
vox Dei — vlees geworden is in Christus Jezus, is neergeschreven in 
de Schriften en wordt onderwezen door de Heilige Geest (Joh. 
14:26). Dit gaat uit boven alle kerkelijke tradities en is het criterium 
van en voor alle tijden. Men acht het van het hoogste belang, dat de 
kerk volgens de leer van de Bijbel tot aanzijn is geroepen door het 
Woord van God. Daarom kan de kerk alleen maar een gezegend 
instrument van God zijn als Creatura Verbi.  
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Men acht het niet waarschijnlijk, dat de zichtbare eenheid van de 
kerk (in de zin van een organisatorische eenheid) tot stand gebracht 
kan worden door een consensus, als voorgesteld door Lima. Maar 
men spreekt wel de hoop uit, dat grondige bestudering van het 
document de kerken zal helpen om sterker te geloven, en om elkaar 
als kerken beter te verstaan en te respecteren, "and be ready to 
arrive at a greater degree of common faith, joint witness and 
concerted action" (CRB V,164). 
 
 
12 DE OFFICIËLE REACTIE VAN DE  

LUTHERSE KERK VAN HONGARIJE 
 
 
Deze kerk reageerde in tien korte punten, waarvan alleen punt zeven 
specifiek`betrekking heeft op de Limatekst over het ambt. Men 
spreekt uit dat de Lutherse Kerk van Hongarije zichzelf beschouwt 
als een deel van de éne kerk van Christus. Op basis van het 
gemeenschappelijke zendingsbevel, dat Christus heeft gegeven en 
in een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor heel de 
mensheid, wil men zich zeker inspanningen getroosten om de 
eenheid van de kerken in geloof en dienst te verwerkelijken. LA is 
een substantiële bijdrage daaraan. Dat geeft vreugde en wekt hoop. 
Men aanvaardt de Limatekst als een document, dat op adequate 
wijze de basis legt voor verdere dialogen. Men kan de tekst echter 
niet accepteren als een soort gemeenschappelijke confessie, of als 
een document dat van beslissende betekenis zou zijn voor de relatie 
tot andere kerken.  
 
Wel spreekt men uit, dat LA een voldoende basis biedt om tot 
wederzijdse erkenning van elkaars kerken (niet ambten) over te 
gaan

47
, mits niet alsnog de pauselijke leerautoriteit, die in BEM 

buiten beschouwing is gebleven, als conditie zal worden toegevoegd. 
Dat zou de discussie bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken. Het 
liefst zag men naast doop, eucharistie en ambt nog een vierde punt 
toegevoegd, namelijk: "a mutual understanding of the apostolic faith", 
omdat precies dit punt onmisbaar is voor ‘church unity'. Men 
aanvaardt het gegeven dat LA het ambt vooral als dienst ziet en 
apprecieert het feit, dat het aanvaarden van het drievoudig ambt niet 
als een ‘conditio sine qua non' wordt gepresenteerd. 
 
Enige vorm van hiërarchie kan men op basis van Luthers Reformatie 
en op basis van het NT niet accepteren, evenmin kan de 
apostolische successie (als historische continuïteit) als een 
beslissende factor gezien worden voor de eenheid van de kerken of 
als een garantie voor de geldigheid van het kerkelijk ambt. Men is er 
sterk van overtuigd, dat het apostolisch geloof zelf van cruciaal 
belang is, en men belijdt op basis van Schrift en confessie dat de 
eigen kerk leeft in de continuïteit van het apostolisch geloof. Lima 
legt terecht veel nadruk op de actieve presentie en deelname van 
Christus zelf aan het kerkelijke leven in haar diensten en ambten, 
maar geeft slechts weinig aandacht aan de ervaringen van de 
gelovigen in de gemeente. Eucharistische gemeenschap hoeft niet 
"the end of the way towards unity" te zijn (CRB III,130). De Lutherse 
Kerk van Hongarije is "ready for this open community". Men wil zelfs 
verder dan Lima gaan "in order to achieve mutual recognition. For 
the success of such dialogues in the days to come we do not cease 
to pray, together with the Lord of the Church, that his will may be 
realized and that they all may be one". 
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13  DE OFFICIËLE REACTIES VAN DE  
SOW-KERKEN IN NEDERLAND 

 
 
Nadat hervormden en gereformeerden zich eerst intern in eigen kring 
hadden beraden, werd uiteindelijk een gezamenlijke reactie van de 
NHK en de GKN vervaardigd en aan Faith and Order toegezonden 
(CRB IV,100-109). De ELK verzorgde nog een eigen reactie (CRB 
V,18-22). 
 
 
De gezamenlijk reactie van NHK en GKN 
 
Hoewel de afzonderlijke adviezen die aan beide kerken gegeven 
waren aanvankelijk behoorlijk uiteenliepen, is het toch gelukt een 
gezamenlijke reactie te vervaardigen. Deze is behoorlijk kritisch van 
aard. Men vraagt op verschillende punten om opheldering over het 
BEM-proces. Hoe kan een convergentietekst consensus stimuleren, 
en dat terwijl de moeilijkste problemen (de paus en zijn kardinalen, 
het lekenambt, de ordinatie van vrouwen) nauwelijks in kaart zijn 
gebracht (CRB IV,101)? Men wijst op de voor Nederland lastige 
vertaalproblemen en op de vragen rond Israël.

48
 Met name de 

ambtstekst stuit op veel bezwaren. Deze ademt voor protestanten 
een te "katholieke" geest. Er wordt accent gelegd op zaken, die voor 
protestantse kerken niet van doorslaggevend belang zijn, zoals 
continuïteit, successie en consecratie, terwijl aan de andere kant 
typisch protestantse problemen (een hiërarchische kerkstructuur en 
de speciale dienst van gemeenteleden) nauwelijks aan bod komen. 
Men ziet de preambule van LA 1-6 als ‘forceful', en dus is FO er niet 
in geslaagd — om met M. Conway te spreken — om de Rubico over 
te trekken (noot 45).  
 
Er wordt een normatief gewicht toegekend aan historische 
ontwikkelingen "which a historical development should not be given" 
(CRB IV,107). Dat maakt de aanvaarding van het drievoudig ambt 
(als uitdrukking van de eenheid die we zoeken en als middel om die 
te bereiken, LA 22) er niet eenvoudiger op. Een groot bezwaar acht 
men voorts, dat er een duidelijke hiërarchie kan worden ingelezen in 
de ‘job-description'.

49
 Waarschijnlijk daardoor is er geen plaats voor 

ouderlingen en diakenen, zoals de protestantse kerken die kennen. 
Per saldo heeft LA geen enkele werkelijke barrière opgeruimd. Men 
erkent zelf weliswaar geen uitgewerkte ambtsopvatting te hebben, 
maar men ziet te weinig voortgang in het oecumenisch proces om 
het ambtsdeel van Lima te kunnen aanvaarden, "therefore we cannot 
accept it as we did the other reports" (CRB IV,109).  
 
 
De reactie van de Evangelisch-Lutherse Kerk 
 
Deze benadrukt, dat onze eenheid niet afhangt van het elkaar vinden 
op theologische opvattingen, omdat Christus de enige garantie van 
onze eenheid is. Door de doop wordt men opgenomen in de 
gemeente en heeft men deel aan het algemeen priesterschap. Tot 
het openbare ambt van Woord en sacrament wordt men geroepen 
door de gemeente van Christus. Het heeft geen andere status dan 
een functionele, het staat in dienst van het Woord. Het heeft geen 
sacramenteel karakter, het is een toespitsing van het algemene 
ambt. Er wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft de ordinatie 
tussen vrouwen en mannen. Er moet geen sterke nadruk liggen op 
de persoon van de ambtsdrager, maar op het Ministerium Verbi. 
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Deze kerk kent ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en kerk- 
musici. Handoplegging kent men ook bij de confirmatie. De reactie is 
gekenmerkt door het opsommen van de eigen waarheden.  
 
 
14 DE REACTIE VAN DE WARC 
 
Het moderamen van de WARC heeft in 1984 een eigen positiebe- 
paling gepubliceerd.

50
 Daarover is prompt enige commotie ontstaan, 

omdat deze opstelling door sommigen als nogal afwijzend is 
geïnterpreteerd.

51
 "Die Reformierten als die Nein-Sager?" (SCHMIDT 

1984,314). Bovendien waren er onmiddellijk misverstanden gere- 
zen over de ‘status' van het schrijven van het moderamen.  
 
Zo'n verklaring van de WARC wordt dan blijkbaar toch snel opgevat 
als de stem van de reformatorische kerken, terwijl het moderamen in 
feite niet als zodanig kan spreken, zeker niet wanneer men con- 
sequent vanuit de basis denkt. Het moderamen van de WARC heeft 
wel degelijk inhoudelijk waardering uitgesproken voor de inspan- 
ningen van FO.  
 
Men oordeelt, dat de Limatekst over het ambt veel inzichten bevat, 
die de kerken ieder voor zich ter harte kunnen nemen en kunnen 
gebruiken om de eigen traditie en confessie er aan te toetsen. Dat de 
ambtsvraag behandeld wordt in het kader van de roeping van het 
gehele volk van God acht men buitengewoon belangrijk. Zo wordt de 
"übertriebene Hochschätzung des Bischof- amtes wenigstens in 
Ansätzen korrigiert".  
 
Wel had Faith and Order in LA duidelijker kunnen zijn over wat men 
onder de identiteit van het Godsvolk verstaat en daarbij zeker ook 
het joodse volk een plek moeten geven. Men noemt de tekst een 
bijdrage aan een voortgaand "Verständnisprozeß"' (SCHMIDT 1984, 
312). De term ‘receptie' acht men voor misverstand vatbaar. Men is 
van oordeel, dat noch de kerk, noch de historische continuïteit van 
de kerkelijke leer het criterium kan zijn voor de vraag naar de 
christelijke waarheid, maar alleen het Woord Gods in Jezus Christus. 
 
Ofschoon men de beslissingen en verworvenheden van de Refor- 
matie niet eenvoudigweg wil herhalen, verzet men zich tegen de on- 
derhuidse gedachte van BEM, dat de Reformatie eigenlijk slechts 
van waarde is geweest in een zeer bepaalde ‘Krisenzeit', toen ont- 
wikkelingen plaatsgevonden, die afweken van de vormen uit de oude 
kerk, die als normatief zouden gelden.  
 
Men mist in de Limatekst over het ambt de erkenning, dat de vragen 
rond het ambt en de dienst van de kerk door de reformatoren in 
overeenstemming met het evangelie op een compleet nieuwe wijze 
zijn doordacht en beantwoord. De reformatorische opvatting van het 
ambt, dat geordineerden het Woord verkondigen en de sacramenten 
bedienen, dat ouderlingen deel uitmaken van de kerkregering tot in 
de hoogste gremiën en dat de diaken een geheel eigen taak heeft, is 
naar het oordeel van het moderamen een ambtsmodel dat wezenlijk 
anders — en meer bij de tijd — is dan de ambtsstructuur van LA. De 
reformatorische ouderling ontbreekt. De reformatorische diaken ziet 
er heel anders uit dan de Lima-diaken. Is onderlinge ambtserkenning 
nu werkelijk zo belangrijk? En zijn er naast de ambtskwestie geen 
andere belangrijke thema's, die voor het huidige kerkzijn van 
evenveel of zelfs van groter gewicht zijn? 
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15  DE REACTIE VAN DE WEF 
 
De World Evangelical Fellowship (WEF) werd in 1951 in Nederland 
(Woudschoten) opgericht. Dit is geen officiële kerkelijke organisatie, 
maar een gemeenschap van nationale en regionale ‘evangelical 
bodies', die naar eigen zeggen ongeveer honderd miljoen 
evangelische christenen representeert (SCHROTENBOER 1992,1), 
waarvan 80% woonachtig is in de derde wereld (COOTE 1991,1100). 
Lange tijd was er sprake van een waterscheiding tussen 
oecumenische en evangelicale christenen. De tekenen wijzen er op, 
dat daar nu verandering in begint te komen.  
 
De reactie van de WEF verschijnt laat, tien jaar na de verschijning 
van BEM, maar ze is verschenen. In de conclusie spreekt men uit, 
dat Faith and Order veel meer aandacht had moeten geven aan de 
miljoenen gelovigen die een niet-sacramenteel verstaan hebben van 
het christelijk geloof. Maar men erkent ook het eigen aandeel daarin: 
"We frankly ackowledge that the failure of Faith and Order to do so in 
the past has stemmed from our failure to make our views known 
clearly, charitably and persistently" (SCHROTENBOER 1992,20).  
 
Hieruit blijkt een positieve instelling om als ‘evangelische christenen' 
samen met ‘oecumenische christenen' op te trekken. Men somt in 
deze reactie vele bezwaren op, die we bij andere protestantse 
reacties ook aantreffen: tegen de gedachte dat het ambt constitutief 
zou zijn voor het leven en het getuigenis van de kerk, tegen de 
benaming ‘priester', tegen het sacramentele verstaan van de 
ordinatie, en tegen de gedachte dat het ambt als centrum van 
eenheid een garantie zou vormen tegen verdeeldheid. Ambtsdragers 
representeren Christus niet anders dan elk ander gemeentelid. Men 
legt nadruk op het algemeen priesterschap (I Petr. 2:10) en op de 
gaven van de Geest.  
 
Men wijst de historische ontwikkeling als argument voor de 
apostolische successie af, het pleidooi voor het episcopaat wordt 
door de meeste evangelicalen niet overtuigend geacht, omdat het 
bijbelse fundament hiervoor ontbreekt. Evangelicalen kunnen wel de 
zienswijze ondersteunen, dat er geen eenduidig antwoord hoeft te 
zijn om toch elkaars ambten te kunnen erkennen. Maar: "Rather than 
inviting non-episcopal churches ‘to recover the sign of episcopal 
succession' (§53), we would encourage all churches to rediscover, 
both in theory and in practice, the exercise of various gifts by the 
members in the body, as the ministry of all to all" (SCHROTENBOER 

1992,18). De Heilige Schrift moet de maatstaf zijn, niet het geloof 
van de kerk der eeuwen. Met veel van wat in BEM staat kan men 
hartelijk instemmen, maar men kan het geheel toch niet 
onderschrijven, vanwege de nadruk op het sacramentalisme, "which 
most of us find unwarrented by Scripture". Toch zou men de 
evangelicalen in eigen gelederen die het avondmaal 
onderwaarderen, willen aanmoedigen om hun eigen theologie en 
praktijk te herzien. Ook wil men actiever aan de oecumenische 
discussie gaan deelnemen. 
 
 
16 DE REACTIE VAN HET LEGER DES HEILS 
 
Het Leger des Heils heeft BEM serieus genomen. Op alle conti- 
nenten zijn studiegroepen samengesteld om de inhoud en de 
implicaties van BEM te bestuderen.  



196 
 

Het definitieve antwoord is op grond van de resultaten daarvan 
samengesteld door Generaal J. Wahlström. Het Leger des Heils stelt 
vast, dat het betreurenswaardig is, dat in LA aan de inzichten van 
christenen, die de sacramenten niet kennen, voorbij is gegaan. Men 
ziet in LA een overdreven nadruk op sacramentalisme. De Geest is 
niet gebonden aan tijden, plaatsen of patronen, maar is vrij om zich- 
zelf aan Gods volk te schenken, zelfs buiten de traditionele genade- 
middelen om. Gods genade is niet afhankelijk van riten of 
ceremonies. Een verdere voortgang op de weg die LA thans is inge- 
slagen, zou het Leger des Heils en andere kerken en christenen die 
dit standpunt delen, kunnen isoleren. Dan is de kans groot, dat 
interpretatieverschillen alle aandacht op zich vestigen, terwijl het in 
feite om zaken gaat, die niet essentieel zijn voor het persoonlijk heil 
en de verkondiging van het evangelie.  
 
Men hoopt, dat FO de Heilige Geest, die gaven aan de 
gemeenschap schenkt (§5), als uitgangspunt wil nemen voor verdere 
gedachtevorming betreffende de roeping tot het ambt. Veel van wat 
in §§8-13 gezegd is over het kerkelijk ambt, is in overeenstemming 
met de opvattingen omtrent de roeping en de positie van heils- 
officieren. Maar men verwerpt de gedachte, dat het ambt gebaseerd 
is op dat van de apostelen. Elk ambt, ook dat van de apostelen, is 
gegrond in Christus, in zijn onderricht en in zijn roeping tot apostel- 
schap. Christus zelf roept en kiest mensen tot het kerkelijk ambt. Het 
liefst wil men zoveel mogelijk dogmatische uitspraken over ambt of 
ordinatie (van welke kerk ook maar) vermijden. De term ‘priester' 
gebruikt men niet. De beschrijving van de functie van het priester- 
schap van alle gelovigen (niet ‘gedoopten') en van het priesterschap 
van het kerkelijk ambt in hun onderlinge verhouding (§17) herkent 
men en acht men van belang.  
 
Het Leger des Heils telt minstens twee maal zoveel vrouwen als 
mannen, die geordineerd zijn. Dit is een goede zaak. Wat gesteld is 
over de functies van bisschoppen, presbyters en diakens komt in het 
algemeen overeen met wat het Leger des Heils onder ‘ministry' 
verstaat. Men meent, dat de waarneming van de functies belangrijker 
is dan de titel of de vorm waarin de ordinatie plaats heeft. Het ware 
ambt is één en moet niet in delen uiteenvallen. Men stemt in met wat 
in §33 gezegd is, namelijk dat er tijden geweest zijn, waarin de 
waarheid van het evangelie alleen door profetische en charisma- 
tische leiders bewaard kon blijven. Wellicht is de geboorte van het 
heilsleger daarvan zelfs een specimen. Het Leger des Heils 
beschouwt zichzelf als staande op apostolische grond en in de 
apostolische successie van geloof. Historische continuïteit garan- 
deert op zichzelf geen apostoliciteit, maar kan wel misbruikt worden 
om sommige takken van de christelijke familie buiten te sluiten. 
Apostolische traditie (of welke traditie ook) mag niet boven de 
Schriften worden gesteld. Men benadrukt, dat het Leger staat op een 
apostolisch fundament.  
 
De Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea 

worden erkend en aanvaard. Heilsofficieren en heilssoldaten zijn hier 
aan gehouden. Het is de enige gezagsbasis voor hun onderricht en 
dienst. Men ziet geen heil in de een of andere mystieke ambtsover- 
dracht van de ene ambtsdrager op de andere. Trouw aan Gods 
Woord en openstaan voor de Heilige Geest beschouwt men als 
voorwaarden voor de rechtmatige overdracht van het apostolisch 
geloof. Daarom is men content met LA 37, waar staat dat in kerken 
die de episcopale successie kennen, steeds meer erkend wordt,  dat 
ook in andere kerken wel degelijk een continuïteit in het apostolisch 
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geloof bewaard gebleven kan zijn. De tegenzin van de niet-episco- 
pale kerken om in te stemmen met de noodzaak van ononderbroken 
handoplegging is begrijpelijk, zeker als daar de suggestie van zou 
uitgaan, dat de ene kerk superieur is over de andere. Men is 
teleurgesteld over het feit, dat §53 te veel nadruk legt op deze 
ononderbroken handoplegging en op de noodzaak ‘het teken van de 
episcopale successie opnieuw te ontdekken'. Officieren van het 
heilsleger staan er op te worden erkend en aanvaard als mensen die 
deel uitmaken van het kerkelijk ambt, dat God wil gebruiken voor alle 
essentiële functies, zoals in LA helder uiteengezet is. 
 
 
 
17 NABESCHOUWING 
 
Werd de positieve reactie van de kerken op LA door FO in 1990 nog 
een ‘occasion for gratitude and hope' genoemd (FO 149,75), uit het 
verloop van het receptieproces werd duidelijk, dat veel kerken na hun 
‘eenmalige' reactie weer zijn overgegaan tot de orde van de dag. De 
kerken hebben FO aangemoedigd om voort te gaan op de 
ingeslagen weg, in de hoop dat dit mag bijdragen aan de 
verwerkelijking van het oecumenisch proces, waarvan BEM een 
onderdeel is. Maar welke duidelijke consequenties zijn er door de 
kerken zelf getrokken? Er zijn stemmen opgegaan, die van stagnatie 
spreken, of in elk geval van onvoldoende voortgang.

52
 Blijkbaar zijn 

de verwachtingen in de jaren zestig en zeventig zo hoog gespannen 
geweest, dat sommigen meenden dat ‘visible unity' al onder 
handbereik lag en binnen afzienbare tijd gerealiseerd zou kunnen 
worden. De beoordeling van het proces hangt natuurlijk mede af van 
de maatstaven, die men zelf aanlegt. Heeft men hoge verwachtingen 
gehad, dan zou men de respons van de kerken als ‘traag' en het 
BEM-proces als "schleppend" (NEUNER 1997,167) kunnen typeren.  
 
Bij de presentatie van BEM sprak men zo enthousiast van een 
‘kairos',

53
 dat dit gemakkelijk kon omslaan in een zekere teleurstelling 

(WITZEL 1989,14). Veel kerken hebben concreet uitgesproken, dat ze 
zeker verder willen gaan op de weg naar ‘visible unity' en dat ze 
daartoe ook concrete stappen willen ondernemen. Maar blijkbaar is 
de tijd nog niet rijp voor het nemen van ingrijpende beslissingen, die 
het leven van de kerken zelf onmiddellijk beïnvloeden. Duidelijk 
aanwijsbare consequenties hebben de kerken uit het BEM-proces tot 
nu toe nog niet kunnen en willen trekken. Dat betekent niet, dat zulks 
niet alsnog zou kunnen gebeuren. Reeds in 1982 had Lothar Coenen 
al voorzien, dat de oecumenische beweging na het enthousiasme 
van Lima wellicht eerst nog een "retardierende Phase" zou moeten 
doormaken (COENEN 1982,165). Lukas Vischer heeft er voor 
gewaarschuwd, dat men de rol van de theologie in het oecumenisch 
proces niet moet overschatten. Theologie kan voorwaarden schep- 
pen en perspectieven bieden, "sie verfügt aber sicher nicht über das 
Zauberwort, das den Aufbruch unter den Kirchen bewirken kann. Sie 
kann unter Umständen eine ‘ancilla unitatis' sein. Um zur Einheit 
vorzustoßen, muß über die gemeinsame theologische Reflexion 
hinaus eine Vielfalt von Bedingungen erfüllt sein" (L.VISCHER 
1997,3). 
 
Als in de nieuwe eeuw de balans over de achter ons liggende 
oecumenische eeuw zal worden opgemaakt, zal er ongetwijfeld 
gesproken worden van een spectaculaire oecumenische vooruit- 
gang, waarbij kerken veel van hun oude posities hebben herzien en 
waarbij ook duidelijke resultaten zijn bereikt. We hoeven behalve 
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BEM en alle bilaterale en multilaterale dialogen alleen maar de 
Concordie van Leuenberg (1973) te noemen. We kunnen ook wijzen 
op de Verklaring van Meissen (1988), een accoord tussen de 
‘Church of England' en de EKD, waarin men verklaarde: "Wir 
erkennen unsere ordinierten Ämter gegenseitig als von Gott gegeben 
und als Werkzeuge seiner Gnade an und freuen uns auf die Zeit, 
wenn sich unsere Kirchen in vollem Einklang befinden werden und 
damit die volle Austauschbarkeit der Geistlichen möglich sein wird" 
(FRIELING 1992,248); op de overeenkomst tussen de ‘Church of 
England' en de Scandinavische en Baltische staten: the Porvoo 
Common Statement (1992) en niet te vergeten op de Gemeenschap- 
pelijke Verklaring

54
 over de rechtvaardigingsleer, die plechtig werd 

ondertekend in de St. Annakerk te Augsburg op 31 oktober (!) 1999 
als een overeenkomst tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Lutherse Wereldbond (LWF)

55
, die een nieuwe mijlpaal is op weg 

naar zichtbare eenheid.
56

 De oecumenische pelgrimstocht gaat 
verder. 
 
 
 
 
 
18 CONCLUSIES 
 
1 De ambtsvraag is niet dezelfde als de vraag naar de kerk van 

Jezus Christus. Het gaat er in de eerste plaats om dat kerken 
elkaar erkennen. Als zij dat doen, kunnen ze ook elkaars ambten 
erkennen. 

 
2 Uit het BEM-proces en de manier waarop de kerken hebben gere- 

ageerd blijkt een grote mate van betrokkenheid bij de oecume- 
nische gedachte. 

 
3 Het receptieproces van BEM heeft grote weerklank gevonden. 

Zowel onder lidkerken als onder niet-leden van de wereldraad en 
op alle niveaus van het kerkzijn. Tot tien jaar na dato zijn er nog 
reacties binnengekomen, hetgeen betekent dat er van het proces 
zelf ook een grote stimulerende werking is uitgegaan. De respons 
is buitengewoon groot geweest en de doorwerking ervan gaat nog 
altijd door. 

 
4 Het is niet eenvoudig het resultaat van het BEM-proces te meten 

en te wegen. Daarbij hangt het er ook vanaf welke criteria men 
hanteert. Neemt men de eigen traditie als maatstaf, dan is men 
geneigd het resultaat af te meten aan de mate, waarop een 
andere kerktraditie in de eigen richting is ‘opgeschoven'. Neemt 
men het uiteindelijke doel van Faith and Order als maatstaf, dan 
kan zich afvragen of de rol van de theologie daarbij niet wordt 
overschat. 

 
5 Ook al zijn de theorieën/theologieën nog niet op elkaar 

afgestemd, toch kan men de eenheid reeds anticiperend beleven 
door belangrijke aspecten uit elkaars traditie in het eigen gees- 
telijk leven te incorporeren. Volgens de klassieke regel ‘Lex orandi 
– Lex credendi' is de ontdekking dat gelovigen, uit allerlei tradities 
afkomstig, samen God kunnen aanbidden en verheerlijken, van 
groot oecumenisch belang. 

 
 
 



199 
 

6 Convergentie in de liturgische praktijk zou bevorderd moeten 
worden. En dit zou wel eens de meest effectieve factor kunnen 
worden in het proces, dat wederzijdse verzoening van kerken en 
ambten beoogt. Het zou goed zijn, als deze ‘geleefde oecumene', 
zoals die aan de basis op velerlei wijze plaatsvindt tot vreugde 
van de daarbij betrokken christenen, door de bevoegde kerkelijke 
instanties zou worden gestimuleerd. 
 

 
7 De Vaticaanse reactie houdt vast aan de traditionele opvatting, 

dat de kerkelijke ambtsdrager het sacrament van de ordinatie 
moet ontvangen van een bisschop die staat in de ononderbroken 
lijn van de apostolische successie, en gaat niet in op de in LA 
aangereikte mogelijkheid om ook in niet-episcopale kerken een 
authentiek ambt van episkopè te erkennen, om zo een stap nader 
te komen tot herstel van de eenheid. 

 
 
8 Als men de reacties van het Vaticaan, het Nederlandse 

episcopaat en de SWV met elkaar vergelijkt, dan is duidelijk, dat 
het verschil in toonzetting alles te maken heeft met de status van 
de reactie en met de positie die men inneemt. Dat in aanmerking 
genomen blijft het jammer, dat het Vaticaan en het Nederlandse 
episcopaat er niet in zijn geslaagd meer openingen te bieden, 
terwijl de bijdrage van de SWV zo weinig kritiek op LA bevat, dat 
men de verdenking op zich laadt de zaken in wezen rooskleuriger 
voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. 

 
 
9 De vraag van het Nederlandse episcopaat of het niet tot het 

geloof van de kerk behoort om de leiding van de Heilige Geest 
niet alleen te erkennen bij het tot stand komen van de canon van 
het NT en de apostolische geloofsbelijdenis, maar ook bij het wor- 
dingsproces van de eredienst en de kerkelijke bedieningen, wijst 
een zwakte of zelfs een inconsequentie aan in de reformatorische 
theologie. 

 
 
10 Uit veel protestantse reacties blijkt, dat men sterk de behoefte 

heeft een aantal elementen uit de eigen ambtsleer met kracht 
naar voren te brengen, zoals: de voorrang van het Woord Gods, 
de kerk als Creatura Verbi, de samenhang van Woord en 
sacrament, het antihiërarchisch principe, het algemeen priester- 
schap, de plaats van leken in de kerkleiding, het ordineren van 
vrouwen, de plaats van de charismata, de plaats van ouderlingen 
en diakenen, en het belang van synodale en collegiale structuren. 

 
 
11 Uit veel protestantse reacties blijkt een sterk verzet tegen een 

aantal als katholiserend ervaren elementen, die niet eigen zijn 
aan de eigen traditie, zoals het pleidooi voor het drievoudig ambt 
in een episcopale kerkstructuur, het ambt als centrum van 
eenheid, het gebruik van de term ‘priester' voor een kerkelijke 
ambtsdrager, het wezenlijk onderscheid tussen clerus en leken, 
het normatieve gezag dat aan de traditie schijnt te worden 
toegekend, en het sacramentele karakter van de ordinatie. De 
bereidheid om van katholiserende kerken te leren groeit juist daar 
waar mensen met elkaar in gesprek zijn. 
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12 De reacties van de meeste protestantse kerken en van de grote 

wereldorganisaties als WARC, WEF en Leger des Heils stemmen 
overeen in het centraal stellen van Christus. Benadrukt wordt, dat 
niet het ambt, maar Christus constitutief is voor de kerk. De 
oecumenische vraag naar zichtbare eenheid (is Christus dan 
gedeeld?) komt op de tweede plaats en wordt niet voldoende 
krachtig gesteld. 

 
 
13 Protestantse kerken tonen in hun reactie op de Limatekst over het 

ambt ook een behoorlijke mate van zelfkritiek. Ze erkennen zelfs 
geen uitgewogen ambtsopvatting te hebben en schromen niet 
kritiek onder woorden te brengen op de kloof tussen eigen leer en 
leven, wanneer het gaat om het algemeen priesterschap. Ze 
signaleren bij zichzelf clericaliserende tendensen. Hier liggen naar 
mijn oordeel mogelijkheden om dichter bij elkaar te komen. 

 
 
14 Professoren in de theologie hebben een belangrijk aandeel in de 

opleiding en vorming van predikanten. Er zouden wegen gevon- 
den moeten worden om hun verbondenheid met de kerken tot 
uitdrukking te brengen. Een herbezinning hierover zou ook in de 
Nederlandse situatie van betekenis kunnen zijn. 

 
 
15 Dat de Gereformeerde Kerk van Hongarije in haar betrekkelijk 

korte respons op BEM het in praktijk brengen van ‘koinonia' en 
‘diakonia' toevoegt aan de aloude criteria van de zuivere 
verkondiging van het Woord en de zuivere bediening van de 
sacramenten (CRB V,163) beantwoordt niet alleen aan de wens 
van de Zwitserse kerken (SEK,77), maar verdient ook aanbe- 
veling en navolging. 

 
 
16 Duidelijk aanwijsbare consequenties hebben de kerken uit het 

BEM-proces tot nu toe nog niet kunnen of willen trekken. Dat 
betekent niet, dat zulks niet alsnog zou kunnen gebeuren. 

 
 
 
 
19 APPENDIX 
 
Hier volgt de inhoudsopgave van Churches respond to BEM I-VI 
 
I  1 Lutheran Church in America 

2 North Elbian Evangelical Lutheran Church, Germany 
3 Anglican Church of the Southern Cone [Latin America] 
4 Church of Ireland (Anglican) 
5 Baptist Union of Great Britain and Ireland 
 
6 Methodist Church of New Zealand 
7 Presbyterian Church of Cameroon [Africa] 
8 Church of Scotland (Reformed) 
9 United Reformed Church in the United Kingdom 
10 Christian Church (Disciples of Christ) [USA and Canada] 
11 Interorthodox Symposium on BEM [USA] 
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II  12 Russian Orthodox Church 

13 Bulgarian Orthodox Church 
14 Finnish Orthodox Church 
15 Armenian Apostolic Church 
 
16 Anglican Church of Australia 
17 Anglican Church of Canada 
18 Scottish Episcopal Church 
19 Episcopal Church, USA 
20 Church of the Province of New Zealand 
 
21 Church of North India 
22 Church of South India 
23 American Lutheran Church 
24 Lutheran Church of Australia 
 
25 Evangelical Church of Lutheran Confession in Brazil [Latin America] 
26 Evangelical Lutheran Church of Canada 
27 Church of Norway 
28 Church of Sweden 
29 Reformed Church in America 
30 Presbyterian Church in Canada 
 
31 Presbyterian Church of Korea 
32 Presbyterian Church of Wales 
33 Presbyterian Church of New Zealand 
34 United Methodist Church (USA) 
35 United Methodist Church Central and Southern Europe 
 
36 Methodist Church, United Kingdom 
37 Methodist Church in Ireland 
38 Methodist Church of Southern Africa 
39 Waldensian and Methodist Churches in Italy 
40 Moravian Church in America, Southern Province 
 
41 Moravian Church in America, Northern Province 
42 Churches of Christ in Australia 
43 United Church of Canada 
44 United Church of Christ in Japan 
45 Ecumenical Council of Churches in Czechoslovakia 
 
46 Czechoslovak Hussite Church 
47 Remonstrant Brotherhood [in the Netherlands] 
48 Congregational Union of Scotland 
49 Mission Covenant Church of Sweden 
50 United Church of Christ (USA) 
51 Seventh-day Adventists [USA] 

 
III  52 Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria 

53 Romanian Orthodox Church 
54 Orthodox Church in America 
55 Apostolic Catholic Assyrian Church of the East 
 
56 Church of England 
57 Church of Wales 
58 Church of Melanesia 
59 Holy Catholic Church in Japan (Anglican) 
60 Church of the Province of Southern Africa 
 
61 Evangelical-Lutheran Church of Denmark 
62 Evangelical-Lutheran Church of Finland 
63 Lutheran Church in Hungary 
64 Lutheran Church - Missouri Synod [USA] 
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65 Standing Council of the Lutheran and Reformed Churches of France 
66 Evangelical Church of the Augsburg Confession of Alsace and 

Lorraine 
67 Evangelical Lutheran Church of France 
68 Reformed Church of France 
69 Reformed Church of Alsace and Lorraine 
70 United Protestant Church of Belgium 

 
71 Presbyterian Church of Rwanda 
72 Church of Jesus Christ in Madagascar 
73 Presbyterian Church (USA) 
74 Presbyterin Church in Ireland 
75 Cumberland Presbyterian Church 
 
76 All-Union Council of Evangelical Christian Baptists  

in the USSR, Russia 
77 Baptist Union of Scotland 
78 Baptist Union of Denmark 
79 Covenanted Baptist Churches in Wales 
80 American Baptist Churches in the USA 

 
81 Christian Church (Disciples of Christ) in Canada 
82 Union of Welsh Independents 
83 Moravian Church in Great Britain and Ireland 
84 General Mennonite Society (Netherlands) 
85 Quakers of the Netherlands 
86 Canadian Yearly Meeting of the Religious Society of Friends 

 
 
IV 87 Ecumenical Patriarchate of Constantinopel 

88 Mar Thoma Syrian Church of Malabar (India) 
89 Church of Ceylon 
90 Evangelical Church of the Augsburg Confession (Austria) 
 
91 Evangelical Lutheran Church in Bavaria (FRG) 
92 Estonian Evangelical Lutheran Church 
93 Evangelical Lutheran Church of Hannover (FRG) 
94 Evangelical Lutheran Church of Iceland 
95 Evangelical Lutheran Church in Oldenburg (FRG) 
 
96 Evangelical Lutheran Church of the Augsburg Confession in the 

Socialist Re-public of Romania 
97 Evangelical Lutheran Church of North-West Germany 
98 Netherlands Reformed Church and Reformed Churches  

in the Netherlands 
99 Evangelical Church of Czech Brethren 
 
100 Waldensian Evangelical Church of the River Plate (Uruguay) 
101 Evangelical Church in Hessen and Nassau (FRG) 
102 Evangelical Church of Westphalia (FRG) 
103 Uniting Church in Australia 
104 Protestant Methodist Church in the People's Republic of Benin 
105 Evangelical Methodist Church: Central Conference in the German 

 Democratic Republic 
 
106 Evangelical Methodist Church: Central Conference in the Federal 

 Republic of Germany and West Berlin 
107United Free Church of Scotland 
108 Burma Baptist Convention 
109 Union of Evangelical Free Churches in the GDR (Baptists) 
110 Baptist Union of Sweden 
111 Religious Society of Friends (Quakers) in Great Britain 
112 The Salvation Army 
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V  113 Church of Greece 
114 Malankara Orthodox Syrian Church (India) 
115 Old Catholic Church of Switzerland 
116 Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands 
117 Evangelical Lutheran Church in Würtemberg (FRG) 
118 Evangelical Church in Baden (FRG) 
119 Evangelical Church of the Rhineland (FRG) 
 
120 Evangelical Church of Kurhessen-Waldeck (FRG) 
121 Federation of the Evangelical Churches in the German 

 Democratic Republic 
122 Reformed Church in Hungary 
123 Evangelical Church of the Congo 
124 Moravian Church in Jamaica 
125 Church of Christ in Thailand 
 
126 Evangelical Church of the River Plate (Argentina) 
127 Melanesian Council of Churches 
128 National Council of Churches in the Philippines 

 
VI  129 Roman Catholic Church 

130 Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession in the CSSR 
131 Evangelical Lutheran Church in Brunswick (GDR) 
132 Independent Evangelical Lutheran Church (FRG and West Berlin) 
133 Evangelical Church in Berlin-Brandenburg (West Berlin) (FRG) 
134 Church of Lippe (FRG) 
135 Swiss Protestant Church Federation 
 
136 Evangelical Presbyterian Church in Ghana 
137 Church of the Brethren (USA) 
138 European Continental Province of the Moravian Church 
139 United German Mennonite Congregations 
140 Church of Christ in Zaire (community of Disciples) 
141 Methodist Church — Jamaica District 
142 The Protestant Church in Sabah (Malaysia) 
143 The Theology Committee of the National Council of Churches 

 in Korea, Asia 
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20 NOTEN 
 
 
1.  Naast BEM stonden twee andere belangrijke onderwerpen op de 

agenda: Apostolic Faith en The Unity of the Church and the Renewal of 
Human Community. Ook werd reeds gewerkt aan de voorbereiding van 
de Vijfde Wereldconferentie van FO. Het verslag van de "Commission 
Meeting at Budapest 1989" verscheen in 1990 als Faith and Order Paper 
148, BEST 1990. 

 
2. Statement Faith and Order Commission, Budapest 1989, FO 148 VII. 

 
3. De Church of Scotland (reformed) gebruikte het model: 1. Wat biedt het 

document ons? 2. Wat biedt het ons niet? 3. Wat hebben we zelf te 
bieden?, CRB 1,95. De EvangelischLutherse Kerk van Finland gebruikte 
het model: total agreement — challenges/questions for our church — 
reservations/critical questions, CRB III,117. 

 
4. Dit geldt met name voor de LWF, de WARC en de WEF, niet voor 

bijvoorbeeld de Zevende-Dags Adventisten en ook niet voor het Leger 
des Heils, dat sterk hiërarchisch is georganiseerd. De discussie speelde 
bij de lutheranen vanaf 1953. Belangrijk was een bijdrage van P. 
Brunner: ‘Der Lutherische Weltbund als ekklesiologisches Problem', in: 
Lutherische Rundschau 14 (1964) 2,177ff. De vraag was of de LWF, die 
zelf geen kerk is, toch als kerk kan handelen of niet. De LWF is geen 
superkerk. De vraag klemt des te meer, wanneer het om leeruitspraken 
gaat, MARTENSEN 1980, 47. Calvinisten, baptisten en methodisten 
kennen aan hun wereldorgani- saties (ook wel genoemd ‘confessionele 
wereldfamilies' of ‘Christian World Communions') geen ecclesiaal 
karakter toe, maar leggen er de nadruk op, dat de vrijheid van de 
aangesloten lidkerken niet wordt aangetast, MEYER Ökumene Lexikon 

1987
2
,1280. 

 
5. In 1982 besloot de EKD geen eigen standpunt in te nemen, maar de 

reactie op BEM over te laten aan de afzonderlijke ‘Landeskirchen'. De 
EKD fungeert na 1945 als federatief dak voor de Duitse Evangelische 
Kerken, FRIELING/GELDBACH/THÖLE 1999,197. Wel wilde de EKD in 
samenwerking met de VELKD, de ‘Arnoldshainer Konferenz' en de 
‘Reformierte Bund', het proces van positiebepaling ondersteunen door 
het aanreiken van gezichtspunten, LÜLF 1993,187. De VELKD is sinds 
1948 het overkoepelend orgaan van een achttal lutherse ‘Landeskirchen', 
die ook tot de EKD behoren. De andere lidkerken van de EKD zijn sinds 
1967 verenigd in de ‘Arnoldshainer Konferenz', met alleen Württemberg 
als gastlid. 

 
6. Het Final Report van de Anglican/Roman-Catholic International 

Commission (ARCIC) verscheen in 1982 in Londen [Een Nederlandse 
vertaling vindt men in: Archief van de Kerken 37 (1982),525-586]. Dit 

rapport wekte aanvankelijk de verwachting, dat het een voldoende basis 
zou vormen voor eenheid tussen de beide dialoogpartners. Dit bleek 
echter voorbarig, WITTE 1988,7. 

 
7. Ook na de verschijning van het evaluatierapport Report on the Process in 

1990 is het receptieproces "keineswegs beendet". "In vielen ökumeni- 
schen Diskussionen und besonders auch in den bilateralen Gesprächen 
oder Übereinkommen zwischen Kirchen werden Aussagen des Lima-
Dokuments aufgenommen wie in innerkirchlichen Reformvorhaben (z.B. 
Gottesdienst- formen), GASSMANN TRE XXIX,131. 

 
8. "The reference to a ‘reception process' implies from the start a complex 

procedure, which is not to be limited to a formal juridical act of consent on 
the part of an authorative church court", KÜHN 1983

2
,164. Zie ook: The 

Three Reports 1981,38-39; L.VISCHER 1984,221-233; GROS 1984b,2; 
KILMARTIN 1984,34-55. 
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9.  "During the past 25 years of the ecumenical movement ‘reception' has 
become a new key-term for the gradual and mutual acceptance by the 
churches of the results of ecumenical dialogues", HOUTEPEN 1991,844. 

 
 
10. Tijdens de openingszitting in Lima sprak W.H. Lazareth in zijn ‘Überblick' 

van ‘Konvergenztexte', terwijl FO in antwoord op de Accrateksten nog 
van ‘consensus' had gesproken, LAZARETH 1982b,19. 

 
 
11. "The question as it is cast becomes irrelevant", SCHROTENBOER 

1992,19. "Waar blijft Gods Woord?", A.W.BERKHOF 1987,29.  De EKD 
vatte de vraag op, alsof gevraagd was in hoeverre men de boodschap 
van de bijbel in de tekst kon herkennen, EKDTexte 1983,17. 

 
 
12. Dit project heeft velen met elkaar in gesprek gebracht over de vraag hoe 

de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel actueel kan 
fungeren in onze tijd. Vergelijk Confessing the one Faith, WCC FO 153, 

Geneva 1991. 
 
 
13. In 1987 waren ongeveer 160 antwoorden binnengekomen, GASSMANN 

CRB VI,IX. 
 
 
14. Ook in Nederland werd deze discussie gevoerd. C.P. van Andel uitte de 

kritiek, dat het woord ‘receptie' uit de katholieke sfeer stamt en verstond 
het als het formele proces van aanvaarding, op basis van erkend gezag, 
VAN ANDEL 1985,16. K. Blei repliceerde, dat Van Andel van een ver- 
smald receptiebegrip uitging, zoals het niet door FO bedoeld was. "FO 
claimt voor zichzelf geen formeel gezag, maar mikt precies op datgene 
wat Van Andel als kenmerkend voor reformatorische kerken beschouwt: 
inhoudelijke toetsing", BLEI 1986,16. 

 
 
15. FO 129,1986; II FO 132,1986; III FO 135,1987; IV FO 137,1988; V FO 

143,1988; VI FO 144,1988. 
 
16. FO ontving vijftien reacties uit Midden- en Oost-Europa, idem uit het 

West-Europese Duitse taalgebied, een kleine twintig uit het West-
Europese Engelse taalgebied. Er zijn negen reacties uit Scandinavië, zes 
uit Nederland/België, drie uit Frankrijk, en (afgezien van de reactie van 
het Vaticaan) één uit Italië. 

 
17. De Vaticaanse reactie is te vinden in CRB VI,1-40. De Nederlandse 

vertaling vindt men in: Een-twee-een, Kerkelijke Documentatie 17 (1989) 
5. 

 
18. De adventisten verenigden zich in 1863, de anglicanen in 1867 

(Lambeth-Conferentie), de WARC werd opgericht in 1877, de 
methodisten verenigden zich in 1881, de baptisten in 1905. Disciples of 
Christ, quakers en mennonieten verenigden zich in 1947. In dat jaar werd 
ook de Unie van Utrecht (van de Oud-Katholieke Kerk) opgericht, terwijl 
het Leger des Heils en de Lutherse Wereldbond (LWF) zich eveneens in 
dat jaar verenigden, GELDBACH 1987,21. De evangelicalen verenigden 
zich in de World Evangelical Fellowship (WEF) in 1951. 

 
 
19. Uitzondering op de regel is gemaakt voor het Interorthodox Symposium, 

CRB I,122-129, de Oecumenische Raad van Kerken in (toen nog) 
Tsjechoslowakije, CRB II,292-298, de Melanesische Raad van Kerken, 
CRB V,179-185, de Nationale Raad van Kerken in de Filippijnen, CRB 
V,186-190 en de Nationale Raad van Kerken in Korea, CRB VI, 134-141. 
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20. Voorafgaand aan de zelfstandige reacties van de Duitse landskerken is 
er een officieel stuk verschenen van de kant van de EKD: ‘Gesichts- 
punkte für Stellungnahmen', EKD Texte 7 1983, dat was bedoeld om de 

kerken in hun eigen positiebepaling te ondersteunen. Ook de 
Arnoldshainer Konferenz en de VELKD lieten ieder een eigen stuk 
verschijnen, dat werd ondertekend door respectievelijk de bisschoppen 
K. Engelhardt en D. Stoll. De beide stukken zijn gezamenlijk aan Faith 
and Order aangeboden. Ze zijn verschenen in: Texte aus der VELKD Nr 
30, juni 1986. Inhoudelijk bieden ze weinig nieuws. Eerder was al  een 
‘Vorlaufige Stellungnahme' van de VELKD verschenen in: Texte aus der 
VELKD Nr 25, maart 1985. 

 
21. Een analyse van de reactie van het Vaticaan vinden we bij H. Döring en 

G. Wenz, DÖRING 1988; WENZ 1989. Een grondige reactie geeft M. 
Seybold. Hij neemt een zuivere rooms-katholieke positie in en ziet de 
oplossing van LA om een middenweg te bewandelen tussen 
‘apostolische successie' en ‘apostolische traditie' niet als vruchtbaar. "Die 
bloße Perspektivenverschiebung ist deswegen keine echte Lösung, 
sondern eine sachlich ungedeckte Hypothese, weil beide Male der Begriff 
‘Apostolische Sukzession' nicht dasselbe bedeutet. Das eine Mal ist 
‘Apostolische Sukzession' eine realsymbolische, die gesamtkirchliche 
Apostolische Kontinuität mitbewirkende und garantierende Figur, das 
andere Mal lediglich eine darstellende und ausdrückende, noch dazu 
bloß eine unter anderen", SEYBOLD 1985,28. 

 
22. De term ‘herauten' ter aanduiding van kerkelijke ambtsdragers, Lumen 

Gentium §24, DENZINGER 4149, is niet specifiek katholiek. Men treft 

deze ook bij de protestant H. Mulder aan, MULDER 1952,17. 
 
23. "In diesem Zusammenhang schließlich fällt den Bemerkungen der 

römischen Antwort über das Problem der Autorität und der theologischen 
Kriteriologie zur Unterscheidung des Wesentlichen besonderes Gewicht 
zu. Mit Recht weist sie auf die theologisch fragliche Weise hin, in der das 
Lima-Dokument mit dem Traditionsargument operiert", DÖRING 
1988,189. 

 
24 ."Hier scheint der Text zudem in unguter Weise unklar zu sein — eben 

nicht nur wegen der Sachfrage der Frauenordination, sondern mehr noch 
wegen der gewichtigen Frage der lehramtlichen Autorität innerhalb 
theologischer Erkenntnislehre", DÖRING 1988,190. 

 
25. Op 30 mei 1994 reageerde de Nederlandse kardinaal Simonis in een 

persbericht op de Pauselijke Brief Ordinatio Sacerdotalis, waarin hij 
stelde, dat het "niet om een plechtige ‘ex cathedra'-uitspraak ging, maar 
om een uitspraak van het gewone leergezag van de kerk, waardoor een 
leer met zekerheid als waar wordt verkondigd". 

 
26. Ook de Reformatie kent een bepaald leerambt, zoals vastligt in de 

belijdenisgeschriften uit de 16e eeuw, maar de Goddelijke autoriteit valt 
nooit samen met het kerkelijk leergezag. De autoriteit van de 
ambtsdrager is nooit dezelfde als die van Christus en valt ook nooit met 
het ambt of de persoon van de ambtsdrager samen, WENZ 1989,41. 

 
27. "The concept of ‘representation' is a valuable concept which roots in the 

theological understanding of the churches. But it needs further 
qualification in the context of the agreed statement, so that through its 
relation to the Archetypos Christ, the ordained ministry is in and for the 
Church an effective and sacramental reality, by which a minister acts ‘in 
persona Christi'. This view should also help to explain more fully why, 
according to the Catholic faith, the eucharist must be presided over by an 
ordained minister, who represents Christ in a personal and sacramental 
way", CRB VI,29. 

 
28.  De SWV bracht een rapport uit onder de titel: ‘Een katholieke waardering 

van een oekumenische dialoog (Lima 1982)'. De tekst vindt men in: 
Archief van de Kerken 39 (1984) 7,16-21. 
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29. Namelijk dat alle kerken het bijzondere ambt verstaan als representatie 
of vertegenwoordiging van Jezus Christus tegenover de gemeenschap, 
LA 11-12. En dat alle kerken het bijzondere ambt verstaan als centrum 
voor de eenheid, LA 13, wat vooral tot uitdrukking komt in de viering van 
de eucharistie, LA 14; LE 29. 

 
 
30. "Quod vero ab Apostolis traditum est, ea omnia complectitur quaead 

Populi Dei vitam sancte ducendam fidemque augendam conferunt, sique 
Ecclesia in sua doctrina, vita et cultu, perpetuat cunctisque 
generationibus transmittit omne quod ipsa est, omne quod credit", Dei 
Verbum 8, DENZINGER 4209. 

 
 
31. Vijf officiële Nederlandse reacties werden in Churches respond to BEM 

gepubliceerd: De gezamenlijke reactie van de NHK en de GKN in: CRB 
IV,100-109; de reactie van de ELK in: CRB V,18-22; de reactie van de 
RB in: CRB II,303-311; de reactie van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit in: CRB III,289-296; de reactie van het Religieus Genootschap 
der Vrienden [Quakers] in: CRB III,297-299. De officiële reactie van de 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland is niet in CRB opgenomen, 
vermoedelijk vanwege de late inzending. 

 
 
32. "De gevaren van een dergelijk presentisch spreken in een geseculari- 

seerde cultuur zijn onmiskenbaar. De tekst is dan ook niet zonder 
vertaling en bemiddeling geschikt als katechetisch project", HOUTEPEN 
1984a,257. Ook het rapport van de SGV van de Raad van Kerken in 
Nederland noemt BEM erg stellig van aard, Beoordeling... 1984,1. 

 
 
33. "Some found the text to be rather triumphalistic and recommended a 

more penitent tone", KINNAMON 1982,82. 
 
 
34. "Most churches have not regarded the Lima document simply as a 

theological text to be reviewed within the framework and perspective of 
their own tradition and position. There seems to be a clear awareness 
that BEM is the result and an instrument of a broader and ongoing 
historical process in twentieth-century church history", HOPKO 1990, FO 
149,38. 

 

35. De titel van zijn bijdrage is al veelzeggend genoeg: Lima-ökumene als 

Gegenaufklärung und Gegenreformation. R. Slenczka typeert de bijdrage 
van Schenk als een "Todesstoß für das Verfahren", SLENCZKA 1992,547. 

 
 
36. Uit het vernieuwde Oecumenisch Directorium (1993) spreekt inmiddels 

een iets ander klimaat. In §102 worden christenen aangemoedigd "tot 
deelneming aan elkaars geestelijke activiteiten en rijkdommen, dat wil 
zeggen om het geestelijke erfgoed, dat zij gemeen hebben, te delen op 
een wijze en in een mate die aangepast is bij hun huidige situatie van 
verdeeldheid". Volgens Houtepen zijn de bekende teksten (LG §8 en UR 
§3) over de verhouding van de rooms-katholieke kerk en de andere 
kerken en kerkelijke gemeenschappen in het Oecumenisch Directorium 

ontdaan van hun ambivalenties: de wat zuinige ‘elementen van het heil' 
uit LG 8 worden in §102-142 tot ‘gemeenschappelijke rijkdommen', 
HOUTEPEN 1995,9. 

 
 
37. "Die Antworten der Kirchen auf die Lima-Erklärung (...) zeigen, daß vor 

allem viele deutschsprachige Protestanten sich skeptisch verhalten 
gegenüber den neuen ökumenischen Konvergenzen im Verständnis des 
Verhältnisses von Wort und Sakrament. Sie scheinen zu fürchten, daß 
eine Art Übersakramentalisierung zur Magie führt", WAINWRIGHT 

1995,84. 
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38. Volgens H.A.M. Fiolet is het onmogelijk nog langer de geloofsproble- 
matiek uit het westerse verleden op te dringen aan de jonge kerken. "Zo 
wordt (...) een middeleeuwse geloofsproblematiek, waarop de Kerken 
van Rome en Reformatie braken, als noodzaak tot verdeeldheid 
opgedrongen aan de westerse christen in een geseculariseerde 
samenleving en aan Afrikaanse en Aziatische christenen, die vanuit hun 
eigentijdse geloofs- ervaring nauwelijks iets begrijpen van die 
tegenstellingen, althans niet in deze vorm", FIOLET 1982,101. 

 
39. Het GKN-advies was, dat de synode de vragen van FO onbeantwoord 

moest laten. Het NHK-advies was positiever. De beide adviezen liepen 
zo ver uiteen, dat zowel K. Runia (gereformeerd) als L.A. Hoedemaker 
(hervormd) er niet meer van uitgingen, dat er een gezamenlijk antwoord 
zou komen, BRICO 1984,104; BLEI 1986,18. Uiteindelijk is dat toch nog 
gelukt, CRB IV,100-109. 

 
40. Nu wordt verwezen naar ‘the Netherlands Reformed Church' (enkelvoud). 

En weer wordt geciteerd uit de afzonderlijke gereformeerde concept-
reactie, RUNIA 1984,24. 

 
41. Volgens W.G. Rusch, die de inleiding schreef van Episkopé and 

episcopacy, FO 183, waren het overigens vooral de kerken van de 
Reformatie, die kritiek hadden op de waargenomen "imbalance in the 
steps towards mutual recognition". En ze waren zeker niet overtuigd door 
de argumenten ten gunste van episcopale successie, RUSCH 1999,7. 

 
42. "Die Kirchen der Schweiz sind gefragt worden, wieweit in ihnen wirklich 

von einer lebendigen Gestaltung des ‘allgemeinen Priestertums', I Petr. 
2:5, geredet werden kann. Die Zahl der praktizierenden Gläubigen ist 
minoritär geworden; zudem gibt dieser Kreis in keiner Weise die 
schichtmässige Zusammensetzung der Bevölkerung wieder. Lima 4 und 
5 werden damit zur Anfrage, wie die Kirche von ihrer Mission her zu 
gestalten und auf diese auszurichten sei, sowie die Vielfalt der 
Charismen zum tragen kommen kön ne", SEK 1986,79. 

 
43. In Nederland komt G. Couperus tot de verrassende uitspraak: "Ondanks 

het feit, dat de doopsgezinden zeggen vast te houden aan het principe 
van het priesterschap aller gelovigen is dit principe nooit werkelijk 
theologisch relevant geworden voor het denken van de kerk over zich 
zelf. Ook de doopsgezinde gemeentes zijn vaak ‘dominees- gemeentes'. 
Wanneer ze willen meedoen aan de oecumenische discussie zullen ze 
zich moeten herbezinnen op het principe van het priesterschap aller 
gelovigen om geloofwaardig over te komen", COUPERUS 1993,23. 

 
44. Men pleit er voor diegenen, die in ‘Sonderamten' gespecialiseerd 

bovenlocaal dienstwerk ten behoeve van de kerk verrichten (Heimstätten, 
Eheberatung, Stabstellen, HEKS usw.), als predikant of als diaken te 
ordineren. "Es wäre deshalb zu wünschen, dass solche Dienste, gerade 
wenn es sich um Nicht-Ordinierte handelt, in die Strukturen der 
kirchlichen Dienste einbezogen, in den Rechtstexten der Kirchen 
aufgenommen und eine liturgische Anerkennung durch die Kirchen 
erhalten können", SEK 1986,98. 

 
45. In zijn bijdrage aan de feestbundel voor J. Pásztor, Lima Után, schrijft 

Martin Conway, dat de verhouding tussen het algemeen priesterschap en 
het geordineerde ambt het zwakste onderdeel en de grootste puzzel is 
van de ambtsproblematiek. Hij noemt het de ‘Rubico' die op de een of 
andere manier overgestoken moet worden. "The precise relation between 
the two - there's the rub!", CONWAY 1977,131. 

 
46. De Hongaarse Gereformeerde Kerk vindt hier bijval van de Verenigde 

Protestantse Kerk van België die dit gevoelen heel scherp heeft 
uitgedrukt: "BEM gives the impression that the present church structure 
of the presbyterial-synodal Reformed churches is not legitimate", CRB 
III,180. 
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47.  "The Lima document reveals various agreement among the churches in 
such a measure that we may — on the basis of the New Testament 
scriptures and the Lutheran confessions — regard them as satisfactory 
for the mutual recognition of the churches", CRB III,129. 

 
 
48. Op de vertaalproblemen ben ik in hoofdstuk 4 en op de vragen rond 

Israël ben ik in hoofdstuk 3 reeds uitvoerig ingegaan. 
 
 
49.  De term ‘job-description' is naar mijn mening geen adequate betiteling 

van de taken en verantwoordelijkheden, die aan de ambten zijn 
verbonden. De term is afkomstig uit een taalveld van het bedrijfsleven. 
Een ‘ambt' is niet hetzelfde als een ‘job'. 

 
 
50. De tekst in kwestie vindt men bij J. Schmidt, gevolgd door een 

commentaar van zijn hand, SCHMIDT 1984,310-316. 
 
 
51. ’Reformierte gegen Lima-Erklärung. Keine Übereinstimmung über Taufe, 

Abendmahl und Amt', in: EPD, Evangelische Information Nr 35 (van 29-
08-1984), met name de bijdrage van Hans Hafenbrack. 

 
 
52.  "Es tun sich gegenwärtig in der Amtsfrage keine neuen Horizonte auf. Es 

bleibt vorerst beim Dilemma: Die Kirchen sind sich im Glauben an 
Christus im wesentlichen eins, aber sie sind uneins über das, was sie 
von sich selbst und ihren Ämtern glauben", FRIELING 1992,256. 

 
 
53. "Ob Lima wirklich ein ‘kairos' ist, wird sich erst nach Eingang der 

Reaktionen und Stellungnahmen der Kirchen erweisen  müssen", zo stelt 
het moderamen van de WARC vast, SCHMIDT 1984,311. 

 
 
54.  De tekst ervan is te vinden in: BROSSEDER/KÜHN/LINK 1999. In het 

derde hoofdstuk van zijn inaugurele rede signaleert M.E. Brinkman met 
vreugde, dat in het geding om de rechtvaardigingsleer de oude 
veroordelingen zijn herroepen, BRINKMAN,2000,38. 

 
 
55. De Hongaarse lutherse bisschop Dr. Béla Harmati was lid van het 

voorbereidend Comité voor de Gemeenschappelijke Verklaring. 
 
 
56. De Gemeenschappelijke Verklaring is sterk bekritiseerd door Ds. Almos 

Sipos (Reformatorisch Dagblad 25-11-1999), die poneert dat wat de GV 

over de rechtvaardiging stelt noch bijbels noch reformatorisch is, maar 
gekenmerkt wordt door een rooms sacramentalisme. Hij hoopt, dat de 
reformatorische kerken zich nooit bij deze Verklaring zullen aansluiten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 
 

8 DE DIENST VAN VROUWEN EN MANNEN 
 
 
 
Gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met 
Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood en 
Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. 
Gij allen zijt immers één in Christus Jezus (Gal. 3:28). 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de dienst van vrouwen en mannen in 
de kerk.

1
 Een groot struikelblok in de oecumene is de opstelling van 

kerken die er om principiële of andere redenen niet toe kunnen 
overgaan vrouwen (vanwege haar vrouw-zijn) tot de ambten toe te 
laten. Het is niet de bedoeling hier nog eens uitvoerig in te gaan op 
de achterliggende theologische argumentatie. Dat zou een af- 
zonderlijke studie vergen. Ook kunnen we hier niet ingaan op het 
Oecumenisch Decennium "Kerken solidair met vrouwen", dat in 1998 
is afgesloten.

2
 We geven hier eerst een kort overzicht van de posities 

van de verschillende kerktradities: welke kerken zijn in hun officiële 
besluitvorming inmiddels zover, dat ze vrouwen hebben toegelaten 
tot de ambtsuitoefening? Vervolgens gaan we kort in op de nogal 
gecompliceerde verhouding tussen BEM en feministische theologie, 
tussen BEM, de Gemeenschapstudie en het daaraan gerelateerde 
Sheffieldrapport. We gaan op zoek naar de stemmen van vrouwen in 
Lima. Daarna gaan we nog wat nader in op enige reacties die de 
(vergeleken bij de Accratekst) weinig concrete ‘genderparagrafen' 
(LA 18 en LA 54) van de Limatekst over het ambt hebben opge- 
roepen. We horen de feministische vragen of het streven naar 
eenheid ten koste mag gaan van het streven naar gerechtigheid en 
of elke nieuwe generatie de conclicten uit het verleden zonder meer 
dient te accepteren. We besluiten met enige conclusies. 
 
 
 
2 WELKE KERKEN KENNEN ORDINATIE VAN VROUWEN? 
 
De zaak is bij oosters-orthodoxen (BAKTIS 1992, OHME 1993) en 
rooms-katholieken (LEGRAND 1993) enerzijds hevig in discussie en 
tegelijk vrijwel onbespreekbaar. De argumentatie ten gunste van de 
ordinatie van vrouwen is uitvoerig beschreven door Ida Raming 
(RAMING 1973). De ‘Verklaring' van het Vaticaan, Inter Insigniores, 
uit 1977 was afwijzend, terwijl de Apostolische Brief Ordinatio Sacer- 
dotalis uit 1994 de wijding van vrouwen definitief afwijst (FÜRST 
1997; MERKLEIN 1997; WALDENFELS 1997; WOHLMUTH 1997). De 
tijd zal echter leren hoe definitief definitief is. 
 
De ontwikkelingen gaan snel. Bij protestanten was van meet af aan 
een grotere openheid om vrouwen toe te laten tot de ambten. Al bijna 
een eeuw geleden werd in Nederland het principebesluit om vrouwen 
tot de kerkelijke ambten, waaronder dat van predikant, toe te laten 
genomen door doopsgezinden

3
 en remonstranten (1915), in de ELK 

waren vanaf 1931 vrouwelijke predikanten werkzaam (HULS 1965, 
94). In 1958 konden vrouwen in de NHK ouderling en diaken worden, 
in 1967 predikant.  
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In 1968 werd het ambt voor vrouwen officieel opengesteld in de 
GKN. Het principebesluit daartoe was reeds in 1965/66 op de 
Synode van Middelburg genomen. In 1992 nam de Church of 
England het besluit vrouwen toe te laten tot het priesterambt. In de 
USA was Barbara Harris al eerder tot anglicaans bisschop gewijd en 
in Duitsland de lutherse Maria Jepsen. In 1994 werden in Engeland 
de eerste anglicaanse vrouwen daadwerkelijk gewijd. In 1996 vond 
de wijding plaats van de eerste vrouwen in de Oud-Katholieke Kerk, 
op een tijdstip dat de officiële besluitvorming nog gaande was. Op 5 
juli 1999 werd de roomskatholieke (!) Nederlandse vrouw Alja 
Tollefsen op de feestdag van de apostel Thomas in de Anglicaanse 
Kerk tot priester gewijd (Dagblad Trouw 5 juli 1999). Dit kleine 
overzicht wil ik besluiten met een citaat uit Erasmus, gevonden door 
Kati Børresen, die er niet aan twijfelt, dat de bevrijding van de vrouw 
in de kerk in de toekomst tot stand zal komen: "Fero igitur hanc 
Ecclesiam donec videro meliorem: et eadem me ferre cogitur, donec 
ipse fiam melior". hetgeen betekent: "ik verdraag deze kerk totdat ik 
haar beter zie worden, en zij is wel gedwongen mij te verdragen 
totdat ik zelf beter word" (BØRRESEN 1981,78).

4 

 

 
 
3 FEMINISTISCHE THEOLOGIE EN LIMA,  

EEN MOEILIJKE VERHOUDING... 
 
De Limatekst is een voornamelijk door mannen opgesteld stuk met 
betrekking tot ambten en diensten, die eeuwenlang uitsluitend door 
mannen zijn vervuld, waarover door mannen is gereflecteerd en 
waarover eveneens door mannen convergentie is bereikt. Bij de 
totstandkoming van de teksten is er wel degelijk vrouwelijke inbreng 
geweest is, zoals ik heb laten zien in hoofdstuk 2. Ook het inclusieve 
taalgebruik van BEM en speciaal van LA is mede te danken aan 
vrouwelijke invloed.

5
 Dit is in de presentatie van BEM echter on- 

voldoende zichtbaar geworden. Individuele reacties op BEM zijn 
voornamelijk van mannen afkomstig en de vervaardiging van de 
officiële kerkelijke reacties is zonder twijfel een mannenaan- 
gelegenheid geweest.

6
 Zou de totaliteit der reacties er anders 

uitgezien hebben, wanneer meer vrouwelijke, respectievelijk femi- 
nistische denkarbeid bij de bestudering van de teksten en bij het 
beantwoorden van de vragen zou zijn ingezet?

7
  

 
De kritiek van M.M. May op BEM luidt, dat het werk van FO is 
uitgevoerd door "de zonen van de vaders", die de uitgangspunten 
voor de discussie over eenheid hebben vastgesteld. BEM is het werk 
van kerkelijke leiders en theologen. Dit in tegenstelling tot de 
Gemeenschapstudie, die niet alleen principieel, maar ook metho- 
disch van onderop werkte (MAY 1985,81). In mijn eerdere studie heb 
ik de schaarse Nederlandse feministische reacties op BEM geïn- 
ventariseerd (GOSKER 1990,123-131). Duidelijk is, dat in de meeste 
officiële reacties op BEM de stem van vrouwen niet of nauwelijks 
doorklinkt. Bovendien is er in Nederland weinig door vrouwen over 
BEM gepubliceerd. Het ziet er naar uit, dat dit wereld- wijd eveneens 
het geval is. Dat roept de vraag op of vrouwen, die geïnspireerd zijn 
door feministische theologie minder in BEM zien dan kerkleiders en 
officiële kerkelijke deskundigen. Is het streven naar zichtbare een- 
heid van de kerken strijdig met het feministisch streven naar de 
eenheid en de heelheid van de kerk, waarin vrouwen en mannen 
samen hun gaven gelijkelijk ten dienste van de geloofsgemeenschap 
kunnen en mogen inzetten? 
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4 DE GEMEENSCHAPSTUDIE 

 
 
De Gemeenschapstudie (CWMC-Study) is de populaire aanduiding 
voor een belangrijk project van de Wereldraad van Kerken over de 
gemeenschap van vrouwen en mannen in de kerk: ‘the Community 
of Women and Men in the Church' (HALKES 1985,182 en DRÖES 
1985,63-70). Vanaf het begin is er in de Wereldraad van Kerken 
aandacht voor de positie van vrouwen geweest. Na de eerste 
Assemblee te Amsterdam (1948) werd al direct een commissie 
ingesteld ‘voor het leven en werken van vrouwen in de kerk'. Sara 
Chakko was de eerste secretaris van de commissie en tevens één 
van de presidenten van de Wereldraad van Kerken, Kathleen Bliss 
de eerste voorzitter. Tijdens de Tweede Assemblee (Evanston 1954) 
werd de naam van de commissie veranderd in: ‘The Department on 
the Cooperation of Men and Women in Church and Society'. Men 
was tot het inzicht gekomen, dat de plaats van de vrouw in de kerk 
niet langer beschouwd kon worden als een geïsoleerd probleem van 
een bepaalde groep, maar dat de voornaamste kwestie juist de 
samenwerking tussen de groepen was. Tegenwoordig wordt het 
woord ‘Department' niet meer gebruikt. Er wordt gesproken over 
‘Sub-Unit' (onderafdeling) en de naam is sinds 1971 gewijzigd in 
‘Vrouw in kerk en samenleving'. Het secretariaat heet ‘Women’s 
Desk' en is gevestigd te Genève. 
 
In 1970 was in Cartigny reeds een consultatie over de ordinatie van 
vrouwen gehouden (BAM 1971). De oorsprong van de Gemeen- 
schapstudie ligt echter in Berlijn, waar in 1974 eveneens een 
consultatie werd gehouden onder het motto: ‘Seksisme in de 
zeventiger jaren: discriminatie van vrouwen'.

8
 Pauline Webb, die 

destijds vicemoderator was van het Centrale Comité, hield daar een 
indrukwekkende toespraak, waarin ze seksisme een ketterij heeft 
genoemd. Ze besloot haar rede met de beroemd geworden woorden: 
"Zusters, wordt wakker - onze tijd is gekomen".  
 
Een van de werkgroepen (Vrouwen en Theologie) deed de 
aanbeveling, dat de Vijfde Assemblee in Nairobi (1975) een studie 
zou opzetten over ‘het spreken van God'. Volgens M. Barot, co-
moderator van de werkgroep, was dit het feitelijke begin van de Faith 
and Orderstudie over "De gemeenschap van vrouwen en mannen in 
de kerk". Ook C. Parvey

9
 was co-moderator van deze werkgroep. Zij 

kreeg de algehele leiding over het studieproject en heeft zich 
daarvoor vier jaar lang intensief ingezet.  
 
Centraal in het project stonden de plaatselijke studiegroepen en 
bezinningsgroepen. Overal ter wereld kwamen mensen in kerken en 
huizen bijeen om zich te verdiepen in het aangereikte materiaal.

10
 In 

de algehele opzet van het project was menselijke (en vooral 
vrouwelijke) ervaring belangrijk. Daar konden de stemmen van 
vrouwen (en van allen die geen stem hebben) toch worden gehoord. 
Rapportages uit de hele wereld werden naar Genève gestuurd. Het 
werd een bonte mengeling van lijvige documenten, rapporten, ma- 
nuscripten, samenvattingen van groepsdiscussies en persoonlijke 
impressies, die gedrukt of gestencild waren, of ook handgeschreven. 
Vaak zijn er ook persoonlijke verhalen, preken, gebeden en/of 
gedichten, die in de besprekingen een rol hadden gespeeld, door de 
rapportages heen geweven. 
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5 HET SHEFFIELDRAPPORT 

 
 
Een samenvattend rapport, bekend geworden onder de naam 
Sheffieldrapport en genoemd naar de plaats waar de laatste 
bijeenkomst in het kader van dit vierjarige project in 1981 plaats vond 
(PARVEY 1983), werd een maand later aangeboden aan het Centrale 
Comité van de wereldraad, dat te Dresden bijeen was. In 1982 werd 
het ook in Lima (aan FO) gepresenteerd. Het voorwoord van W.H. 
Lazareth en Bärbel von Wartenberg

11 
begint met een variant op de 

oude vraag: "Adam en Eva, waar zijn jullie?". Deel I van het 
Sheffieldrapport bevat een aantal presentaties over de verhouding 
van de kerk tot de gemeenschap van vrouwen en mannen, uit alle 
delen van de wereld. Deel II bevat onder meer bijdragen van R. 
Runcie, Ph. Potter, E. Moltmann-Wendel en J. Moltmann. Deel III 
geeft verschillende ‘voices of Sheffield' weer, verwoord door Pauline 
Webb en Mercy Oduyoye. Vooral de aanbeveling, dat er een gelijke

12
 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen zou moeten komen in 
alle commissies en op alle niveaus van de wereldraad maakte vele 
tongen los en veroorzaakte verhitte debatten (PARVEY 1983,90).  
 
In Sheffield werd aan FO een aantal aanbevelingen gedaan. In het 
toekomstige werk van FO moest de representatie van Christus in het 
geordineerde ambt worden opgenomen, speciaal in verband met de 
ordinatie van vrouwen. Ook moest aandacht geschonken worden 
aan het diaconale element in alle ambten en diensten, speciaal aan 
het diaconaat (en de rol van vrouwen en mannen daarin). Voorts 
diende op de agenda te komen wat de mogelijkheden (en de im- 
plicaties) zouden zijn voor kerken die oecumenisch met elkaar in 
verbinding staan, maar met elkaar van mening verschillen over het 
ordineren van vrouwen. Ook moest het ordineren van vrouwen zelf 
ter discussie komen en de variëteit om met ambten en diensten, met 
consecratie en accreditatie om te gaan, evenals de verhouding tus- 
sen de fundamentele rechten van de mens en het christelijk verstaan 
van de roeping tot het geordineerde ambt (PARVEY 1983, 84). Ook 
de betekenis van de ‘traditie' diende aan de orde komen. Is 
patriarchaat een culturele verworvenheid (traditie) of behoort het tot 
de normatieve openbaring? Is er continuïteit of discontinuïteit tussen 
de ‘Abba' van Jezus en de ‘Vader' van het trinitarisch dogma, de 
‘Vaders' van de kerk en de kerkelijke structuren die gebaseerd zijn 
op ‘fatherhood'? Wie beslist welk soort ervaringen de traditie 
constitueren? Ook stelde men voor dat een vrouw in de toekomst het 
secretariaat van FO zou bekleden (PARVEY 1983,85). De laatste fase 
van deze Gemeenschapstudie was de presentatie van het Sheffield- 
rapport aan FO, tijdens de vergadering in Lima 1982. Evenals BEM 
werd ook dit Sheffieldrapport in Lima met waardering aangenomen. 
Maar hoe staan deze beide rapporten nu tot elkaar in verhouding?  
 
F. Gardman betreurt het ten zeerste, dat de beide studies van de 
wereldraad niet op elkaar hebben kunnen inwerken. Preciezer 
gezegd: zij betreurt het, dat het Sheffieldmateriaal BEM niet 
inhoudelijk heeft kunnen beïnvloeden.

13
 Als een van de oorzaken 

hiervan ziet zij het grote methodische verschil tussen de beide 
projecten. Hoewel het taalgebruik van BEM modern (inclusief) is, 
heeft BEM inhoudelijk vooral betrekking op klassieke controversen 
en historisch gegroeide verschillen. Dientengevolge is veel theolo- 
gische deskundigheid vereist en is de invloed van het volk Gods in  
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zijn geheel veel geringer gebleven dan bijvoorbeeld bij de 
Gemeenschapstudie het geval is. Zij meent, dat integratie van in- 
zichten uit de feministische theologie of uit de bevrijdingstheologie in 
de BEM-teksten niet alleen feitelijk achterwege is gebleven, maar dat 
de mogelijkheden daartoe ook miniem waren.

14
 

 
]C.J.M. Halkes, de moeder van de Nederlandse feministische 
theologie, heeft de opmerking gemaakt, dat zij in het naast elkaar be- 
staan van BEM en het Sheffieldrapport "een opvallende staal van 
twee gescheiden werelden" waarneemt. Er is een gescheidenheid in 
(theologisch) denken en er is een onderscheid in kerkelijke en 
theologische invloed en macht c.q. onmacht. BEM is volgens haar 
een typische neerslag van een deductieve theologie: "Theologen 
formuleren teksten, omschrijven standpunten, geven aan in welke 
mate convergentie is bereikt, en vragen dan aan de gelovigen of zij 
zich daarin kunnen herkennen. De inductieve theologie van Sheffield 
begint werkelijk bij de mensen om wie het in een geloofsgemeen- 
schap allemaal begonnen is" (HALKES 1985,180). 
 
De gedachten van Melany May gaan eveneens in deze richting: 
"BEM is een eindresultaat van een dialoog, die slechts door een 
handje vol kerkleiders en theologen gevoerd was. Sheffield is princi- 
pieel en methodisch anders te werk gegaan. Daar is men er van uit- 
gegaan, dat ervaring belangrijk is voor theologie en dat theologie 
dientengevolge ook interdisciplinair te werk moet gaan en moet 
inzien, dat ook niet-theologische factoren van belang zijn" (MAY 
1985,81). 
 
Ook Freda Dröes betoogt, dat in Sheffield voorop staat, dat de een- 
heid ‘van onderop' moet ontstaan, dat verscheidenheid van er- 
varingen belangrijk is en dat er in begrijpelijke (dus niet-
theologische?) taal geschreven moet worden. Zij ziet LA als een 
ambtelijk rapport "in een steile taal geproduceerd door theologen, 
waarin van ‘bovenaf' de nadruk wordt gelegd op hiërarchische 
institutionele zichtbaarheid van de kerk en waarin historisch 
gegroeide zaken van geloof en kerkorde de hoofdaandacht krijgen". 
Ook zij signaleert twee stromingen: de éne van bovenaf, vanuit 
traditie (BEM), de andere van beneden uit, vanuit menselijke 
ervaringen (Sheffield). Dröes neemt in die zin een eigen standpunt 
in, dat ze de beide stromingen niet tegen elkaar wil uitspelen, maar 
wil beschouwen "als elkaar aanvullend, naar elkaar toewerkend". 
Volgens haar is BEM "een grote stap vooruit in de geschiedenis van 
de kerken met elkaar", ook al zijn de teksten ‘onleesbaar' voor 
gewone mensen (DRÖES 1985,68). 
 
Met name C.J.M. Halkes betreurt het openlijk, dat het Sheffield- 
materiaal ook het receptieproces van BEM eigenlijk niet heeft kunnen 
beïnvloeden.

15
 M. Tanner meldt evenwel, dat was afgesproken, dat 

de aanbevelingen van Sheffield betrokken zouden worden bij het 
bestuderen van de officiële antwoorden van de kerken op BEM 
(TANNER 1982,63-67). En zij kan het weten, want ze was zeer nauw 
betrokken, zowel bij de vervaardiging van BEM als bij de aan- 
vaarding ervan in Lima. Zij heeft ook zelf een vijftal aanbevelingen, 
waaronder die van de Gemeenschapstudie, tijdens de bijeenkomst in 
Lima onder de aandacht gebracht. Deze aanbeve-lingen zijn behalve 
in het Sheffieldrapport (PARVEY 1983,83-90) ook te vinden in de 
bundel Towards visible Unity deel I (KINNAMON 1983,86).  
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We noteren de volgende aanbevelingen: 
 

1. De aanbeveling om aan het voorwoord van BEM een passage toe te 
voegen, waarin nadrukkelijk zou worden gewezen op de noodzaak 
om vrouwen bij het receptieproces te betrekken. Vooral kerken, waar 
geen vrouwen in het hoogste beleidsorgaan vertegenwoordigd zijn, 
zouden er extra attent op moeten zijn, dat de stem van vrouwen 
‘ergens' in het receptieproces zou worden gehoord. 

 
2. Het voorstel, dat degenen die uitgenodigd zouden worden om een 

artikel te schrijven in de begeleidende bundel, die theologische 
achtergronds- informatie bij BEM bevatten zou (EP), daarin de 
belangrijkste inzichten van de Gemeenschapstudie (voorzover in 
relatie tot doop, eucharistie, ambt) zouden laten doorklinken. 

 
3. Het voorstel, dat tenminste één bijdrage in EP (maar liever nog twee 

bijdragen) gewijd zou worden aan wat de Gemeenschapstudie kon 
bijdragen aan BEM, speciaal wat betreft het oecumenisch probleem 
van de ordinatie c.q. niet-ordinatie van vrouwen. 

 
4. Het voorstel, dat in de handleiding, die voor de kerkleden ter 

beschikking zou komen — Growing together — de fundamentele 

eenheid in Christus (als vrouwen èn mannen) eveneens zou worden 
benadrukt. 

 
5. De aanbeveling, dat FO bij de bestudering van de officiële 

antwoorden van de kerken probeert in te schatten, op welke wijze de 
vijf aanbevelingen van Sheffield betreffende ‘Ministry' hebben 
doorgewerkt. 

 
 

We vatten de vijf belangrijkste aanbevelingen van Sheffield, waar- 
mee FO en de kerken aan het werk zouden moeten gaan, hier 
samen: 
 

1. Wat betekent Christusrepresentatie in ‘ordained ministry'? 
 

2. De diaconale dimensies van alle ambten en diensten en speciaal het 
aandeel van vrouwen in het diaconaat. 

 
3.  Wat betekent het voor de onderlinge communio als kerken van 

mening verschillen over de ordinatie van vrouwen? 
 

4.  De verschillen van mening inzake het offerpriesterschap. 
 

5. De verhouding tussen de fundamentele rechten van de mens en het 
christelijk verstaan van de ‘roeping' tot het ‘geordineerde ambt'. 

 
 
 

6 LIMA EN DE STEM VAN VROUWEN 
 
Tijdens de vergadering van Faith and Order in Lima ging de 
discussie, na de bijdrage van Mary Tanner, vooral over haar eerste 
aanbeveling. Sommigen wilden de zinsnede "dat de stem van 
vrouwen in het receptieproces zou worden gehoord" aanscherpen, 
maar anderen vreesden, dat BEM dan gelezen zou kunnen worden, 
alsof het de kerken zou willen ‘dwingen' om vrouwen tot de ambten 
toe te laten. We moeten vaststellen, dat alle aanbevelingen van 
Tanner door de vergadering in Lima feitelijk zijn aanvaard. Maar dat 
betekent niet, dat ze in werkelijkheid ook zijn uitgevoerd. 
 
 
Integendeel. Noch in het voorwoord van BEM, noch in EP, noch in 
Growing together vinden we iets terug van de gedane aanbeve- 
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lingen. Ook het voorwoord van BEM wijst niet op het nadrukkelijk 
betrekken van vrouwen bij het receptieproces van de Limateksten. 
EP bevat zelfs niet één artikel, waarin de belangrijkste inzichten van 
de Gemeenschapstudie zijn verwoord. Geen enkele vrouw heeft een 
bijdrage aan EP geleverd. Growing together werd niet door een 
vrouw en een man samen geschreven. Alle auteurs, die de 
theologische achtergronden van BEM hebben toegelicht, zijn van het 
mannelijk geslacht. Ook heeft Faith and Order bij de bestudering van 
de officiële antwoorden van de kerken niet specifiek aandacht 
geschonken aan de vraag of en op welke wijze de aanbevelingen 
van Sheffield in het receptieproces van BEM hebben doorgewerkt. 
Dit alles is strijdig met de in Lima aangenomen motie "dat de 
Commissie deze aanbevelingen aanvaardt en doorgeeft aan het 
Secretariaat ter nadere uitvoering" (KINNAMON Towards visible Unity 
I 1983,87).  
 
Wel is het zo dat de Vijfde Wereldconferentie van Faith and Order in 
Santiago de Compostela (1993) onder de 350 afgevaardigden ‘more 
women participants' telde dan ‘ever before'

16
 en dat aan onder- 

getekende de eer te beurt viel in de voltallige vergadering van de 
wereldconferentie een boodschap van de Tweede Nederlandse 
Oecumenische Vrouwensynode over te brengen (BEST/GASSMANN 
1994,XI). Deze hield de wens in dat de conferentie vruchtbaar zou 
zijn en sprak de hoop uit, dat FO zou bevorderen, dat de gaven van 
vrouwen en mannen op gelijke waarde zouden worden geschat. 
Voorts werd de verwachting uitgesproken, dat FO haar uitgangspunt 
zou nemen in de menselijkheid van vrouwen en mannen, die beiden 
naar Gods beeld geschapen zijn (GOSKER 1993g,6). Tevens heb ik 
een linnen tas met informatie aangeboden over de komende 
Europese Vrouwensynode.

17
 Zo werd in Santiago de Compostela 

een kleine brug geslagen tussen twee tamelijk gescheiden werelden. 
 
 
 
 
7 LA 18 EN LA 54  

OVER DE DIENST VAN VROUWEN EN MANNEN 
 

"Die kerken die vrouwen toelaten tot het ambt, doen dat vanuit een 
diepgewortelde theologische overtuiging dat aan het kerkelijk ambt 
iets ontbreekt wanneer het tot één sekse wordt beperkt. Deze 
theologische overtuiging is bevestigd door hun jarenlange ervaring 
met de toelating van vrouwen tot het ambt. Ze hebben ontdekt dat de 
gaven van vrouwen even breed en gevarieerd zijn als die van 
mannen en dat hun ambtsbediening net zo rijk gezegend wordt door 
de Heilige Geest als die van mannen" (LA 18c). De eerdere 
Accratekst was wat betreft ‘gender' veel concreter. Ofschoon het de 
vraag is of het op déze wijze formuleren van spanningen

18
 in man 

vrouw-verhoudingen een wezenlijke bijdrage is aan de discussie, is 
dit toch te prefereren boven de wijze waarop LA met de problematiek 
omgaat. AA laat in ieder geval iets van een worsteling zien. LA 18 en 
LA 54 hebben uiteraard heel verschillende reacties opgeroepen. Uit 
het antwoord van het Vaticaan op BEM krijgt men de indruk, dat de 
grote theologische nadruk, die daar gelegd wordt op het concept van 
de ‘twaalf', dient om er vervolgens argumenten aan te ontlenen om 
vrouwen uit ambten te weren. De sterke verbinding van het kerkelijk 
ambt in LA met de ‘twaalf' en met de fundamentele apostoliciteit van 
de kerk wordt onderstreept.

19
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Voor het Vaticaan zijn de implicaties van de ‘apostolische traditie' 
voor de kwestie van de toelating van vrouwen tot het kerkelijk ambt 
zonder meer duidelijk: "The text states (LA 18) that ‘many churches 
hold that the tradition of the Church in this regard (sc. The admission 
of women to the ordained ministry) must not be changed'. In our 
view, it would be more accurate to say that we have no authority to 
change it, since we believe it belongs to the Apostolic Tradition of the 
Church. Perhaps this nuance also points to a different conception of 
apostolic tradition in the BEM text than Catholics would find 
acceptable" (CRB VI,30). Op de eucharistietekst, waar naast de 
diaken de diacones speciaal genoemd wordt (Lima Eucharist 21), 
gaat de Vaticaanse reactie niet expliciet in. Diacones is geen gewijd 
ambt. De Oosters-Orthodoxe Kerken reageren eveneens terug- 
houdend en afwijzend. Zoals te verwachten was, gaf de Russische 
Orthodoxe Kerk als reactie, dat de ‘so-called women's priesthood' 
niet behandeld had mogen worden binnen het ‘framework of the 
future consensus on priesthood', maar een onderdeel had moeten 
zijn van de ‘service of women in the church', en refereerde daarbij 
aan een uitspraak van His Holiness Patriarch Pimen tijdens de 
consultatie van de wereldraad in 1977 te Odessa (CRB II,10).  
 
Uit de reactie van deze kerk krijgt men de indruk, dat er in hun 
beleving van LA 18 welhaast een dwang uitgaat om de vrouw in het 
ambt te accepteren: "Although there is no direct proposal for 
introducing female priesthood, there is a clear tendency to solve the 
problem favourably" (CRB II,8). Het is een geschilpunt, dat kerken 
sterk verdeeld houdt. Anglicanen nemen heel vaak een tussenpositie 
in. In de officiële anglicaanse reactie wordt melding gemaakt van de 
bezwaren van de kant van rooms-katholieke en orthodoxe zijde 
(CRB III,72), anderzijds ziet men in dat de discussie hierover niet zal 
ophouden en dat er daarom een weg gevonden zal moeten worden 
om er mee te leven, ook als de verschillende opvattingen tussen de 
kerken blijven bestaan. In 1992 kwam er na een emotioneel synodaal 
debat principieel een einde aan de uitsluiting van vrouwen uit het 
priesterambt in de Church of England (General Synod Debate 
1992).

20 

 
Uit de officiële antwoorden van de Reformata is duidelijk, dat 
vrouwen daar belangrijke taken vervullen en veelal ook in alle 
ambten zijn aanvaard, al bestaan er ook hier zeker nog weerstanden. 
Het mag een vondst heten om in LA 54 te stellen, dat er ‘obstakels' 
liggen om tot onderlinge ambtserkenning te komen. "But those 
obstacles must not be regarded as substantive hindrance for further 
efforts towards mutual recognition". Het is echter de vraag of dit niet 
veel te optimistisch is gesteld. In feite blijkt BEM (LA 18, LA 20) toch 
niet veel verder gekomen te zijn dan de constatering, dat over de 
toelating van de vrouw tot het kerkelijk ambt diepgaande verschillen 
van mening bestaan. Het grootste struikelblok ligt dan inderdaad, 
zoals Sheffield al vermoedde, in het concept van Christusrepresen- 
tatie. Vrouwen zouden Christus niet kunnen vertegenwoordigen, 
omdat Christus slechts mannen tot zijn apostelen heeft gekozen. De 
mogelijkheid van een vrouwelijke bisschop ligt in LA dan ook niet 
voor de hand. Niettemin stel ik vast, dat de mogelijkheid voor 
vrouwen om in een officieel kerkelijk ambt te functioneren in de Lima- 
tekst principieel open blijft. Men heeft besloten in dit dilemma geen 
positie te kiezen, maar aan te dringen op een nadere en openlijke 
bespreking van dit probleem. Een ‘dwingen' in een bepaalde richting 
zou waarschijnlijk het tegendeel van het beoogde resultaat hebben 
opgeleverd. 
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8 EENHEID TEN KOSTE VAN GERECHTIGHEID? 
 
 
 
Sommigen hebben LA 18 zo gelezen, dat bepaalde kerken vrouwen 
niet toelaten tot het ambt vanwege een seksegebonden ambts- 
opvatting. LA 18 stelt, dat de kerk moet leren zien welke dienst 
vrouwen en welke dienst mannen kunnen verrichten. Dit veronder- 
stelt, dat de dienst sexegebonden is. En dat er dus onderscheid mag 
worden gemaakt in diensten (waaronder het gewijde ambt) voor 
mannen en vrouwen" (POT 1986,266-269). E. Pot erkent, dat LA wèl 
een antidiscriminatieparagraaf bevat (LA 50), maar acht het een 
gemis, dat daarin vrouwen niet worden genoemd. Als Pot LA 18 
kritiseert, ziet ze heel scherp de zwakheid van de formulering (welke 
dienst vrouwen en welke dienst mannen ...), die suggereert, dat de 
dienst inderdaad sekse-gebonden is. Haar conclusie, dat er dus 
onderscheid mag worden gemaakt in dienst (waaronder het gewijde 
ambt) voor mannen en vrouwen, is echter niet helemaal juist. LA zegt 
wel, dat dit onderscheid wordt gemaakt (dat is nu juist de dissensus) 
maar niét, dat het mág worden gemaakt. Evenmin overigens dat het 
niet mag worden gemaakt. LA 18c zegt duidelijk, dat kerken die 
vrouwen toelaten tot het ambt, dit doen vanuit hun verstaan van het 
evangelie. En dat dit voor hen berust op de diepgewortelde 
theologische overtuiging, dat aan het kerkelijk ambt iets ontbreekt, 
wanneer het tot één sekse beperkt wordt. Bij haar opmerking, dat in 
LA 50 (wat zij noemt: anti-discriminatieparagraaf) vrouwen niet 
worden genoemd, teken ik aan, dat ook andere groepen niet speciaal 
genoemd worden. 
 
E. Pot scherpt haar positie nog aan, door de vraag op te werpen of 
de kerken in BEM niet kiezen voor eenheid ten koste van gerechtig- 
heid. Hoe kan de wereldraad seksisme als maatschappelijk kwaad 
veroordelen en tegelijkertijd dit kwaad binnen de kerken ongemoeid 
laten? Dit is volgens haar ongeloofwaardig in de ogen van vrouwen. 
BEM mag dan kiezen voor een streven naar eenheid, maar mag dit 
gaan ten koste van gerechtigheid? Kerken zoeken de eenheid in hun 
pogingen onderlinge verschillen te overwinnen, maar laten de ver- 
deeldheid tussen mannen en vrouwen voortbestaan, alsof de kerk op 
die manier niet evenzeer verdeeld is. Dit laadt de verdenking op de 
wereldraad, dat er voor een eenheid (een lieve vrede) gekozen wordt 
ten koste van vrouwen.  
 
Helemaal fair is het niet om Faith and Order te verwijten, dat men in 
de eerste plaats naar eenheid streeft. Dat is immers juist de 
voornaamste doelstelling van FO. Bovendien kan men in de 
wereldraad niet verder komen dan de afzonderlijke deelnemers/ 
ledenkerken kunnen en willen gaan, of men dat nu apprecieert of 
niet. Een vruchtbaarder weg lijkt mij om vooral die krachten binnen 
de wereldraad en binnen de afzonderlijke kerkgemeenschappen te 
versterken, die strijden voor de openstelling van de ambten voor 
vrouwen en mannen. Een van de middelen daartoe zou kunnen zijn, 
dat ook de feministische beweging zich serieuzer met de kwestie van 
de toelating van vrouwen tot de ambten in alle kerken zou gaan 
bezighouden dan tot nu toe het geval is geweest. Juist in oecume- 
nische verbondenheid kunnen dan wellicht dingen gebeuren, die tot 
nu toe niet voor mogelijk gehouden werden, ook bijvoorbeeld in de 
oosters-orthodoxe wereld. Op dit punt ben ik het volledig eens met E. 
Pot, als ze zegt (Parvey citerend): "Als het onderwerp ‘ambtswijding 
voor vrouwen' niet langer  beschouwd wordt als een gevaar voor de 
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eenheid zou het een instrument van verzoening kunnen worden, 
daar waar echte verdeeldheid wordt geïdentificeerd" (POT 1986,269). 
 
 
 
9  "WE DON'T WANT TO RECEIVE THE CONFLICTS  

OF THE PAST" 
 
Als de stemmen, zoals we die tot nu toe gehoord hebben, 
representatief zijn voor de vrouwenbeweging in de kerk, dan moeten 
we in alle voorlopigheid concluderen, dat de theologische, 
nauwkeurig afgewogen taal, die H. Berkhof tot bewondering kan 
brengen (BERKHOF 1984,675), het hart van veel vrouwen niet weet 
te raken. De eenheid die BEM nastreeft, heeft te maken met een op 
het verleden gerichte ambtelijkheid, waar veel vrouwen geen bood- 
schap aan hebben. Deze eenheid kan zelfs ten koste gaan van 
vrouwen en moet daarom worden gewantrouwd. Een goed woord 
voor BEM troffen we eigenlijk alleen aan bij F. Dröes, met wie ik mij 
verwant voel, omdat zij pleit voor een niet-eenzijdige benadering. 
Men kan zich terecht afvragen of de opmerking van A.W.J. Houte- 
pen, dat de theologen uit de derde wereld "did not want to ‘receive' 
the conflicts of the past", ook niet zou kunnen gelden voor de femi- 
nistische reactie op BEM (HOUTEPEN 1983

2
b,143). 

 
Het is in dit kader interessant te vernemen, wat een vrouw uit de 
derde wereld over BEM te zeggen heeft. V. Chandran schrijft, dat in 
India het lot van vrouwen veel erger is dan dat van mannen. Zowel in 
de kerk als in de maatschappij hebben vrouwen minder invloed op de 
gang van zaken. Hoewel zij een vurig strijdster is voor vrouwen- 
rechten en zich afzet tegen veel misvattingen in de kerk over "the 
true nature of women", "her intrinsic gifts", waardoor vrouwen er 
onder gehouden worden, oordeelt ze toch positief over BEM. Ze pleit 
voor omvorming van hiërarchische structuren "to make women equal 
partners with men". Blijkbaar opent BEM daartoe mogelijkheden, 
gezien haar uitspraak: "this challenging affirmation on the BEM-
document must open our eyes to all areas of the church where 
injustices are practiced. It is not enough to proclaim equality, justice 
and human rights from the pulpit, while keeping the majority of God's 
people down" (CHANDRAN 1984,128).  
 
Evenals Pot bestrijdt ook Chandran kerkelijke tweeslachtigheid, die 
wel ‘equality' predikt, maar intussen vrouwen in hun mogelijkheden 
beknot. Zij hoopt vurig op nieuwe mogelijkheden en inzichten, zodat 
Gods leiding zichtbaar zal worden in de veranderende rollen van 
vrouwen.  
 
Met instemming haalt ze Cynthia Wedel

21
 aan: "But if we believe in a 

God living, acting, and making all things new — a God who finds 
many ways to open new insights and possibilities to humankind — 
then the changing role of women can be affirmed as God's leading us 
into new ways of human relationships". Tenslotte valt op, dat ook 
Chandran struikelt over het taaleigen van BEM. "Against such bold 
affirmations about the church and its mission, we should look at the 
realities of the world, particularly in the Third World. These realities 
are similar to what Jesus sought to transform through his ministry. 
The poor, the weak, the sick, and the downtrodden became his 
concern". Ze legt dan ook een bijzondere nadruk op LA 1-6, omdat 
daarin het best naar voren komt, dat het hele volk Gods, mannen en 
vrouwen samen, geroepen is tot ‘ministry and service'.  
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Het waardevolle van Chandran's benadering is, dat ze BEM zo 
positief mogelijk beoordeelt. Ze haalt eruit wat erin zit. Daarbij legt ze 
vooral de nadruk op die teksten, die kunnen helpen om vrouwen 
"their rightful dignity" te geven. 
 
 
10 CONCLUSIES 
 
1 Het niet-ordineren van vrouwen is een groot oecumenisch 

probleem. 
 
2 De feministische waardering voor BEM is heel beperkt. Kritiek is 

vooral uitgeoefend op de deductieve methode, die men als ‘van 
boven' ervaart. 

 
3 In LA wordt de reële mogelijkheid om op ‘gender' te discrimineren 

niet gepropageerd, maar deze mogelijkheid is ook niet 
uitgesloten. 

 
4 Volgens sommige feministische theologen is de vraag niet: Gaat 

in BEM de eenheid niet ten koste van de waarheid? De vraag is 
veeleer: Gaat in BEM de eenheid niet ten koste van de 
gerechtigheid en ten koste van de reëele situatie, waarin vrouwen 
verkeren? 

 
5 De feministische theologie stelt ook de vraag of BEM niet te veel 

op het verleden en te weinig op de toekomst is gericht. Moeten 
nieuwe generaties de conflicten uit het verleden zonder meer 
accepteren? 

 
6 Het vraagstuk van het niet-ordineren van vrouwen is een 

struikelblok in de oecumene. Het is geen oplossing dit gegeven te 
relativeren, in de veronderstelling dat het hele ambtsbegrip ver 
van de mensen afstaat. 

 
7 Het verdient aanbeveling, dat de feministische beweging zich 

krachtiger met de kwestie van het niet-ordineren van vrouwen 
gaat bezig houden dan tot nu toe het geval is geweest. 

 
8 Met Victoria Chandran en anderen zou ik op een kritische wijze 

zoveel mogelijk het positieve uit BEM willen benadrukken. Daarbij 
realiseer ik me, dat de eeuwenoude traditie om vrouwen van de 
ambten uit te sluiten, taaie wortels heeft. Ook daar waar vrouwen 
zijn toegelaten tot de ambten, zijn nog veel vooroordelen en 
misverstanden aanwezig. Behoor ik zelf niet tot een kerk, waar 
vrouwen soms nog van ambten en sommige kansels worden 
geweerd? 

 
9 De vraag naar een open, communicatief ambt kan zonder 

vrouwelijke inbreng niet beantwoord worden. Om te ontdekken 
hoe patriarchale structuren in ambtsopvattingen doorwerken is 
vrouwelijke theologische reflectie nodig. Om te ontdekken, hoe 
ook in kerken die vrouwen als geordineerde ambtsdragers 
hebben toegelaten (en weten te waarderen) patriarchale 
structuren en vooronderstellingen wezenlijk de ambtsuitoefening 
beïnvloeden, is eveneens vrouwelijke theologische reflectie nodig. 

 
 
 
 



221 
 

11 NOTEN 
 
 

 
 1.  M. Perrier schreef een artikel over BEM onder de duidelijk corrigerende titel: 

    "Taufe, Mahl des Herrn und Diener/Dienerinnen in der Kirche". Hij weet zich  

   gesteund door de vergadering van afgevaardigden `des Schweizerischen  

   Evangelischen Kirchenbundes', die in juni 1986 in Locarno besloot de titel  

   van het derde deel van de Limateksten te veranderen. Men besloot niet  

   meer  van ‘Amt', maar van `Diener/Dienerinnen'  te spreken. Daarbij gold de  

   overweging:  “In der Tat schenkt Jesus Christus seiner Kirche für ihren  

   Aufbau Personen und nicht Strukturen", PERRIER 1987,12. 

 

    2.   “Frauen sind die Säule der Kirchen", zo luidde de uitspraak van de Armeense  

    orthodoxe katholikos Aram I in Harare bij de afsluiting van het "Oecumenisch  

    Decennium: Kerken solidair met vrouwen", HEYER 1999,146. 
 
  

   3. Op zondag 5 november 1911 is in de doopsgezinde kerk in Bovenknijpe (bij  

    Heerenveen) Drs. Annie Zernike (24) als eerste vrouwelijke predikant in Neder- 

    land in het ambt bevestigd, HULS 1965,94. Zij studeerde aan de Stedelijke Uni- 

    verstiteit  te Amsterdam. Reeds op vijftienjarige leeftijd had ze besloten dat zij  

    predikante wilde  worden. Volgens Zernike was de kwestie van de vrouw in het  

    ambt  "niet meer een  vraagstuk, maar een waagstuk", Bericht in:  Dagblad  

    Trouw 31 december 1999,29. 

 
 

   4. K. BØrresen citeert Erasmus, Hyperaspites I, Ausgewählte Schriften 4,  

    Darmstadt 1969,248. 

 

 

   5. ”The language of the ministry section is so studiously genderless in regard  

    to the person of the minister, that I take this to be not so much an exercise  

    in inclusive language as an exercise in avoidance", GARDMAN 1984,85. 
  
 

6.  M. de Haardt schreef, dat haar geen officiële reacties van vrouwen op BEM  
 Bekend zijn.  Zelf is ze van mening, dat de inhoud van BEM weinig mogelijk- 
 heden biedt om verder  te denken over de eenheid en de toekomst van  
 vrouwen en mannen in de kerk, DE HAARDT 1987,42. 

 

   
7.   Uit de literatuurlijst `Vrouwen en Theologie' onder redactie van de commissie  

    vrouwenstudies RUU-KTHU [Utrecht mei 1987] blijkt, dat er zeer veel literatuur  

    bestaat over het thema `vrouw en ambt'. Het 'Workbook' over ordinatie van  

    vrouwen in oecumenisch perspectief geeft circa 225 titels. In het voorwoord  

    kondigt Parvey aan, dat één van de doelstellingen van dit `Workbook' is 

    "to foster this discussion among the churches, making a contribution to the  

    backgroundmaterials on ministry for the ongoing FO work on One Baptism,  

    One Eucharist and a mutually recognized Ministry", PARVEY 1980,1. 

 

   8. Sexism in the 1970's. Discrimination against Women.  

    A Report of a WCC Consultation, West-Berlin 1974, Geneva 1975. 

 

   9.  De Amerikaanse (lutherse) theologe Conny Parvey was studiesecretaris  

    van dit project. Het eindrapport van dit project, ook wel het ‘Sheffieldrapport'  

    genoemd, heeft veel stof doen opwaaien. De `Gemeenschapstudie' bleek  

    een van de meest controversiële studies van de wereldraad, PARVEY 1983.  

    Ook HALKES 1985,163-185. 
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   10.  In dit kader werd in Nederland in 1979 een discussienota samengesteld door  

    W. Ariarajah, M. Lindquist, M. Tanner en M. Sonnenday, leden van de adviserende  

    commissie van het  gemeenschappelijke programma van de commissies  

    `Geloof en  Kerkorde' en `Vrouw in kerk en samenleving' van de wereldraad.    

    Hiervan werden 65.000 exemplaren verspreid. 

 

   11. William H. Lazareth was de toenmalige directeur van de commissie  

    voor `Faith and Order' en Bärbel von Wartenberg de toenmalige directeur  

    van de `Sub Unit on Women in Church and Society', PARVEY 1983,XIII. 

 

   12. “Beachtet man, wen Paulus in der Grussliste besonders heraushebt,  

    ergibt sich unabhängig von der Apostelin Junia zumindest zählenmässige  

    Gleichheit zwischen Frauen und Männern in aktiver, führender Position im  

    Gemeindeleben der Frühzeit", LAMPE 1987, 137. C. Riniker bestrijdt deze  

    opvatting over de apostel Junia, RINIKER 1988,11. 
 

   13. It is true that almost no correlations are made in any of the sections of  

    BEM with the insights and issues raised up by the Community-Study",  

    GARDMAN 1984,85. 
 

   14. “The discomfort produced by newer modes of theological reflection - such as  

    feminist theology or liberation theology is (in Letty Russell's words) so much of 

    a threat to the theological and ecclesiastical establishment, that what is said is  

    dismissed as inadequate or disruptive to the search for unity", GARDMAN 1984,86. 

 

   15. ”Bovendien vraag ik me af, hoe het overvloedige en levendige Sheffieldmateriaal  

    nog een rol kan spelen in het receptieproces van het Lima-rapport. En toch  

    was dit in Vancouver afgesproken en aanbevolen. Waarom is niet een wezenlijke  

    kern hiervan als apart boekje meegestuurd, juist om het gesprek werkelijk concreet  

    te maken? Men had hiermee toch vanaf het begin rekening kunnen houden?",  

    HALKES 1985,182. 
 

   16. Zie de `message' van deze conferentie, BEST/GASSMANN 1994,225 (FO 166).  

    Tijdens de Vierde Wereldconferentie in Montreal waren tien vrouwen, tijdens de 

     Vijfde Wereldconferentie in Santiago de Compostela honderd vrouwen aanwezig,  

    GOSKER 1993g,6. 
 

   17.  Bij de presentatie stak ik een groene kaars aan. Deze heeft gedurende de hele  

    conferentie gebrand. Voor veel vrouwen was dit een teken van hoop, GOSKER 1993g,6. 
  

   18.  Volgens AA 66 is duidelijk, dat veel kerken Gen. 1:27 en Gal. 3:28 met een  nieuwe sensitivi-  

    teit lezen. Kerken, die het ambt alleen voor mannen openstellen,  zien het onderscheid 

    tussen de seksen vaak als iets wat een duidelijk  omschreven scheiding van maatschap- 

    pelijke rollen vereist. Kerken die het ambt voor mannen èn vrouwen openstellen, lopen  

    gevaar de betekenis van het verschil  tussen de seksen te onderschatten. Volgens AA 67 kunnen  

    zowel de theologische  argumentatie als de kerkelijke praktijk negatief beïnvloed worden door het  

    feit, dat mannelijke beeldspraak in de moderne maatschappelijke en culturele context nog  

    steeds overheerst. Ofschoon de huidige westerse maatschappij een  grotere gelijkheid aan  

    vrouwen toekent dan in de bijbelse tijd het geval was, zijn zowel voor-  als tegenstanders nog 

     steeds geneigd uit te gaan van de mannelijke dominantie.   AA 68 noemt het gevoel van 

     sommige mannen, dat hun eigenwaarde en gezag  aangetast worden een reëel, maar  

    theologisch ondergeschikt punt. Datzelfde geldt  voor de frustratie die sommige vrouwen  

    voelen, wanneer ze naar meer invloed in de  maatschappij streven. De kerk moet zich bewust  

    zijn van deze maatschappelijke  en psychologische factoren en zowel hulp verlenen "aan hen 

    die zich bedreigd als aan hen,  die zich gefrustreerd voelen". Mij lijkt het niet juist het zogenaam- 

    de ‘aangetaste gevoel van eigenwaarde' van sommige mannen op één lijn te stellen met de 

    ‘frustratie'  van sommige vrouwen, zoals AA 68 doet. Toch is het onderkennen en benoemen  

    van deze  achterliggende gevoelens een reële zaak.  
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   19. “We would especially single out (...) the continuous connection of the ordained  

    ministry with the mission of the Twelve and the fundamental apostolicity of the  

    Church", CRB VI,26.  "We approve of the way this ministry is already related to the  

    mission of the Twelve", CRB VI,28. 

 

   20. In 1992/93 werd in Engeland de CWO opgericht (Catholic Womens Ordination)  uit 

    protest tegen de uitspraak van Rome, dat het anglicaanse besluit over vrouwelijke  

    priesters een ernstige hindernis is voor de eenwording der beide kerken. Aartsbis- 

    schop G. Carey liet weten niet overtuigd te zijn door de pauselijke argumenten. Cen- 

    traal in de discussie binnen de anglicaanse kerk om vrouwelijke priesters toe te laten  

    stond  de leer van de menswording van Christus. Priesters zijn geroepen om de men- 

    selijkheid van Christus, niet de mannelijkheid van Christus te representeren. Over toe- 

    lating van vrouwen aan het altaar in de Rooms-Katholieke Kerk schreef Lavinia Byrne,  

    BYRNE 1994. 

 

   21.  Cynthia Wedel is co-president geweest van de wereldraad. Zij schreef dit in een `paper'  

    ten behoeve van een van de werkgroepen in Vancouver. Merkwaardig is, dat zij alleen  

    de rollen van vrouwen wil zien veranderen en niet die van mannen. Wezenlijke verande- 

    ringen voor zowel vrouwen als mannen zullen o.i. evenwel gelijke tred moeten houden. 
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DEEL IV 
 
 
IETS OVER DE DOORWERKING 
IN DE NEDERLANDSE SOW-KERKEN 
 
9.   NIET OM TE HEERSEN 
 
10.  BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 
 
11.  TUSSEN FUNCTIONEEL EN SACRAMENTEEL 
 
12.  AMBT ALS REPRESENTATIE 
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9 NIET OM TE HEERSEN... 
 
Reflectie op ontwikkelingen in de GKN en de NHK  
en een eigen plaatsbepaling 
 
 
Niet dat wij heerschappij voeren over 
uw geloof. Neen, wij zijn medewerkers 
aan uw vreugde (II Cor. 1:24). 
 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
De redactie van Praktische Theologie nodigde mij in 1995 uit een 
verantwoording te geven van mijn ambtsopvatting. In diverse 
artikelen in de kerkelijke pers

1
 had ik er blijk van gegeven enige 

gedachten op dit punt te hebben ontwikkeld. PT stelde me de vraag, 
of ik eens onder woorden wilde brengen hoe ik het ambt zie. Die 
uitdaging nam ik aan. Het onderstaande heeft de destijds door mij 
geformuleerde gedachten tot uitgangspunt, maar is inmiddels bijge- 
werkt, uitgebreid en aangevuld. Vooreerst geef ik me er rekenschap 
van in welke ambtstraditie ik zelf sta. Een systematisch onderzoek 
naar ‘de' reformatorische ambtstraditie — zo die al bestaat — is een 
opgave die ik hier niet op me neem.  
 
Ik neem het startpunt in mijn eigen theologische ontwikkeling, die 
vorm begon te krijgen in de zestiger jaren in de GKN en ik realiseer 
me met dankbaarheid hoezeer ik door de gedachten, die toen opgeld 
deden, gevormd ben. Ik geef een korte schets van het veranderende 
theologische klimaat in de Nederlandse situatie na 1960. Vervolgens 
geef ik een signalement van de richting waarin het ambtsverstaan 
zich de laatste decennia binnen SoW heeft ontwikkeld. Daarbij richt 
ik me vooral op de beide grote Nederlandse kerken der Reformatie: 
de GKN en de NHK, ofschoon er zeker ook lutherse betrokkenheid 
was bij de ambtsdiscussies.

2
 Voorts geef ik een indruk van de 

voortdurend in de SoW-kerken aan de orde zijnde problematiek rond 
het ambt in relatie tot de bevoegdheid om de sacramenten te mogen 
bedienen. En tenslotte zal ik binnen dit geheel mijn eigen positie 
bepalen, waarbij de oecumenische ambtsdiscussie — en met name 
de doorwerking van het ambtsgedeelte van BEM — niet direct 
expliciet naar voren komt, maar wel telkens op de achtergrond 
meespeelt en van wezenlijke betekenis is. 
 
 
 
2 ONTWIKKELINGEN IN HET THEOLOGISCHE KLIMAAT 
 
In de zestiger jaren vonden er grote veranderingen plaats in het 
maatschappelijke leven in Nederland. Ook het theologisch klimaat 
veranderde mee. Het was de tijd van de grote democratiserings- 
golven, van de levendige studentenprotesten en van een welhaast 
vanzelfsprekende weerstand tegen elk van boven af opgelegd 
gezag. Gezag moest je waar maken en autoriteit moest verdiend en 
erkend worden. Dit alles ging ook aan de kerken niet voorbij. Deze 
begonnen zich veel opener op te stellen ten aanzien van allerlei 
samenlevingsvragen. Er ontstond een grotere oecumenische open- 
heid en betrokkenheid, zowel naar de wereld toe als ook in de 
onderlinge verhoudingen  tussen de kerken. De ‘Basisbeweging', die 
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begonnen was als verzetsbeweging tegen de vastgeroeste patronen 
en de gestolde vormen van de gevestigde kerken, kwam op gang en 
won snel aan populariteit.

3
 De roep om een menselijke kerk, waarin 

mondige mensen voluit hun eigen verantwoordelijkheid konden 
beleven, werd steeds sterker. Het gezag van het ambt en de 
ambtsdragers kwam onder vuur te liggen. De kerk moest ‘binnenste 
buiten' en ‘ondersteboven'. De ambtsvraag kon niet langer ontweken 
worden. De hervormde voorman J.C. Hoekendijk, die bekend werd 
om zijn ‘theologie van het apostolaat', vroeg zich publiekelijk af, of 
het ambt in deze tijd niet overbodig was geworden.

4
 En de rooms-

katholiek B.M.F. van Iersel vond dat het hoog tijd werd, dat zijn kerk 
ook om oecumenische redenen (en met name vanwege de 
ambtsvraag) ‘ondersteboven' ging (VAN IERSEL 1966, 177). Binnen 
enkele jaren werd een aantal belangrijke besluiten genomen, 
waardoor de kaart van kerkelijk Nederland ingrijpend zou worden 
gewijzigd.  
 
Met Pinksteren 1961 manifesteerde zich een aantal predikanten, dat 
bekend werd onder de naam ‘De Achttien'.

5
 Zij waren afkomstig uit 

de NHK en de GKN en ze wendden zich tot de leden van deze 
kerken met de oproep om naar eenwording te streven. Zij deden dit, 
omdat ze van oordeel waren, dat de gescheidenheid van de her- 
vormde en gereformeerde kerken niet langer kon worden geduld. Dit 
liep uit op een publicatie in 1961: Van Kerken tot kerk (DE ACHTTIEN 
1961). In een tweede publicatie werd verslag gedaan van een in 
Utrecht gehouden congres (DE ACHTTIEN 1962,13-36). De aldaar 
gehouden rede van H. Berkhof begon met de bewogen woorden: 
"Broeders en zusters in de ene Redder en in de ene Heer. De 
‘Achttien' hebben een ban gebroken. Zij hebben gedaan gekregen, 
dat ineens overal in den lande gereformeerden en hervormden 
hardop beginnen te denken aan de mogelijkheid van hereniging" (DE 

ACHTTIEN 1962,54). Zo werd het startsein gegeven voor wat in een 
later stadium het Samen op Wegproces zou gaan heten. Bijna 
vijfentwintig jaar later, in het jaar 1986, bevonden beide kerken zich 
officieel ‘in staat van hereniging' (VLIJM/DE KNIJFF 1991).  
 
De tweede belangrijke verandering was de oprichting in 1968 van de 
Raad van Kerken in Nederland, waarin niet alleen de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, maar ook de Nederlandse Rooms-Katholieke 
Kerk participeerde.

6
 Algemeen secretaris werd H.A.M. Fiolet, die in 

1966 samen met H.M. Kuitert de balans had opgemaakt van het 
gesprek Rome/Reformatie (KUITERT/FIOLET 1966). De toetreding 
van beide kerken was in dubbele zin een doorbraak. De GKN had 
zich tot dan toe — althans officieel— afzijdig gehouden van de oecu- 
menische beweging. In 1948 was tijdens een synodezitting te 
Eindhoven het besluit gevallen, dat de GKN niet deel zou nemen aan 
de Assemblee in Amsterdam, waar de wereldraad zou worden 
opgericht (RUNIA 1998,54). Ook waren er geen Nederlandse rooms-
katholieke waarnemers, omdat het Heilig Officie had laten weten, dat 
geen enkele rooms-katholiek permissie zou krijgen om de assemblee 
bij te wonen. Dit was voor rooms-katholiek Nederland zeer teleur- 
stellend. Het ging rechtstreeks in tegen het voornemen van de toen- 
malige kardinaal de Jong, die vond dat er een rooms-katholieke 
vertegenwoordiging van Nederland — als gastland — moest zijn 
(JACOBS 1998,75). In 1968 was het tij gekeerd. Ook in ons land had 
Vaticanum II (1962-1965) een grote en belangrijke stimulans 
gegeven aan de oecumenische betrekkingen.

7 
Na de oprichting van 
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de Raad van Kerken in Nederland (1968) alsmede de vestiging van 
het IIMO in 1969

8
, bleek er een steeds grotere bereidheid tot 

ontmoeting en dialoog tussen de verschillende kerktradities te zijn 
gegroeid. De oprichting van de Leuenberger Kirchengemeinschaft 
(1973), waarvan ook Nederland deel uitmaakt, was een belangrijke 
stap voorwaarts in de onderlinge Europese reformatorische betrek- 
kingen (HÜFFMEIER 1993). De discussie over ecclesiologie en ambt 
werd in Nederland in diverse gremia en op verschillende niveaus 
gevoerd. Van belang waren de gesprekken rond het rapport Inter- 
communie en ambt uit 1976 en rond het Eindrapport van de 
Commissie Maaltijd des Heren en kerkelijk ambt. Deze commissie 
had in 1989 een analyse aangeboden van de bestaande liturgische 
teksten aangaande de Maaltijd en het ambt.  Behalve BEM werden 
ook de resultaten van andere internationale oecumenische ge- 
schriften in de beschouwingen betrokken. Vermeldenswaard zijn de 
door H. Fries en K. Rahner gedane voorstellen om tot kerkelijke 
eenheid te komen.  Ook de luthers/rooms-katholieke dialoog over het 
ambt in de kerk (GA 1982

4
) is van belang, evenals de dialogen 

tussen anglicanen en rooms-katholieken (ARCIC), die gepubliceerd 
zijn in: Dokumente wachsender Übereinstimmung (MEYER/PAPAN- 

DREOU/URBAN/L.VISCHER 1992,333-351).
9
 Belangrijk is ook de gere- 

formeerd/rooms-katholieke dialoog tussen de WARC en het Secreta- 
riaat voor de Eenheid (MEYER/URBAN/L.VISCHER 1983, 487-517). In 
1990 verscheen Towards a Common Understanding of the Church 
(TCUC). Dit rapport vormde een neerslag van de tweede fase van de 
internationale oecumenische dialoog tussen de WARC en de 
Rooms-Katholieke Kerk, op zoek naar een gemeenschappelijk kerk- 
begrip. De verslagbundel van het in Nederland gevoerde gesprek 
verscheen in 1994. Ter voortzetting van het geloofsgesprek over het 
ambt organiseerde het IIMO op 07-11-1995 in het kader van het 
Willibrordjaar een symposium over het bisschopsambt, evenals op 
Hervormingsdag 1996. De bundel over de beide studiedagen, Geen 
kerk zonder bisschop, verscheen in 1997.  
 
De discussies werden ook in Nederland door de gesprekspartners uit 
verschillende kerken zorgvuldig en respectvol gevoerd. De resultaten 
van de meeste bilaterale en multilaterale besprekingen zijn op schrift 
gesteld, waardoor ze toegankelijk zijn voor een groter publiek.

10
 Men 

kan de vraag stellen wat de waarde is van al deze inspanningen, die 
plaats hebben gehad binnen een bepaald circuit van oecumenische 
deskundigen. Ik zou zeggen, dat de waarde bestaat in de contacten 
over en weer, waarbij men elkaar regelmatig ontmoet en elkaars 
gedachtengangen en theologische concepties wederzijds beïnvloedt 
en verrijkt. Men ontwikkelt daarbij een oecumenische attitude, die er 
op gericht is de ander wezenlijk te verstaan, maar die ook stimule- 
rend werkt op de wil en het vermogen om het eigen erfgoed zo goed 
mogelijk te articuleren en voor het voetlicht te brengen. De deel- 
nemers aan dergelijke oecumenische ontmoetingen hebben wel de 
plicht om aan het eigen kerkgenootschap terug te rapporteren en ze 
dienen er ook zorg voor te dragen, dat de resultaten ook de gemeen- 
ten aan de basis bereiken. Me dunkt, dat dit te weinig gebeurt.  
 
De derde belangrijke verandering was, dat de jarenlang gevoerde 
discussie over de vrouw in het ambt in de NHK en in de GKN 
tenslotte tot een afronding kwam.

11
 Nadat de NHK in 1958 vrouwen 

had toegelaten tot het ambt van diaken en ouderling, werd in 1967 
besloten ook het ambt van predikant voor vrouwen open te stellen. 
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In 1968 stelde ook de GKN tijdens een zitting van de Synode van 
Amsterdam de ambten voor vrouwen open, zij het dat voor vrouwen 
die geroepen werden tot het ambt van predikant enige beperkende 
bepalingen golden. Deze zijn in de praktijk nooit toegepast en in 
1982 weer opgeheven (Kerkinformatie 1982, Nr 133,11). Er is ge- 
steld, dat het ambt in de GKN in de laatste decennia ‘soft' is 
geworden en een tekort vertoont aan ‘mannelijke kracht' (JONKERS 
1995,35). Anderen zeggen juist, dat het ambt apriori mannelijke 
dominantie ademt en daarom volstrekt niet door vrouwen zou 
moeten worden begeerd. Niet de opname van vrouwen in het 
mannelijke dominante autoritaire ambt, maar herovering van het 
religieuze gezag van vrouwen binnen geheel andere kerkstructuren 
moet dan de inzet zijn (KORTE 1997,166). 
 
 
3 ONTWIKKELINGEN IN DE GEREFORMEERDE KERKEN  

IN NEDERLAND 
 
Sinds 1955 schonk de GKN aandacht aan de vragen rond de 
kerkstructuren en hield men zich intensief bezig met het probleem 
van gemeenteopbouw, dat ook in de NHK aan de orde was.

12
 In 

1969 werd het rapport Kerk in Perspectief aangeboden aan de 
Synode van Sneek (KiP 19806).

13
 De leidende gedachte was, dat de 

hele gemeente draagster is van Gods bedoelingen.
14

 De gemeente 
had nieuwe structuren nodig om op eigentijdse wijze vorm te kunnen 
geven aan haar roeping in de wereld. Het rapport zette de gemeente 
in de wereld centraal. Daarbij lag een sterk accent op de aan de 
gemeente geschonken gaven. KiP pleitte ervoor de volgorde 
predikant-kerkenraad-gemeente geleidelijk te veranderen in de volg- 
orde gemeente-kerkenraad (inclusief predikant). Het werk van ge- 
meenteleden moest niet beschouwd worden als aanvulling op het 
predikantswerk, maar omgekeerd: het werk van predikanten was 
aanvullend op dat van gemeenteleden. Daarom was het van belang 
de vele gaven binnen de gemeente te ontdekken, te inventariseren 
en te registreren, om ze op een vruchtbare manier te kunnen 
aanwenden.

15
  

 
De ambtsvraag was nauwelijks aan de orde. Slechts in enkele 
passages werden enige lijnen getrokken. Gesteld werd, dat de 
ecclesia

16
 het subject is van de ambten, maar ook zelf weer onder- 

worpen is aan de orde en het gezag, die in haar midden geldigheid 
hebben. Op haar beurt moet ze deze orde en dit gezag telkens 
opnieuw toetsen en beoordelen. Zo is er een voortdurende en 
wederkerige afhankelijkheid tussen de ecclesia en haar ambten. KiP 
ziet de ambten functioneel, als instrumenten waarmee de kerken 
doeltreffend kunnen reageren op hun actuele situatie, benadrukt dat 
het NT een grote verscheidenheid aan charismata laat zien en neemt 
dit als uitgangspunt voor een pleidooi voor grotere variëteit en 
flexibiliteit. Het rapport betoogt, dat de bediening van de sacra- 
menten niet aan het ambt voorbehouden hoeft te zijn. De 
taakverdeling tussen de ambten blijft immers in het Nieuwe Testa- 
ment onduidelijk. Wat het NT aan ecclesiale vormgeving beschrijft, 
heeft niet de normativiteit van een blauwdruk.

17
 Het is de vraag welke 

van de vele gaven, die God aan de ecclesia schonk een vaste vorm 
in het ambt krijgen. De behoeften van de actuele situatie in en buiten 
de ecclesia zijn voor het antwoord daarop in hoge mate bepalend. Of 
er ergens ‘ecclesia' is, hangt niet af van de vraag of ergens ambten 
zijn, maar juist omgekeerd: de ecclesia gaat aan de ambten vooraf. 
De respons op KiP was groot en het rapport had in de GKN veel 
invloed. De grote verdienste was, dat het de kerken van een nieuwe, 
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meer functionele structuur wilde voorzien. Theologische reflectie op 
het ambt is in de GKN geen sterk punt en dat werd versterkt door de 
toenmalige situatie. KiP riep naast waardering ook vragen op. De 
waardering betrof vooral de poging om de kerk ‘bij de tijd' te brengen 
en de actuele en culturele situatie in de ecclesiologische grond- 
gedachten te betrekken. Met dit pleidooi voor een kerk die open staat 
naar de wereld toe — en de cultuur waarin ze leeft volstrekt serieus 
neemt — werd een belangrijk signaal afgegeven, dat uitstekend 
paste bij het uitbreken van de GKN uit het isolement.

18 

 
De vragen hadden vooral betrekking op de grensvervaging tussen de 
rol van de gemeente en die van de ambtsdragers. Vooropgesteld, 
dat we het uitgangspunt onderschrijven, dat de Geest aan de 
gemeente is gegeven (GRAAFLAND 1999,322 en DINGEMANS 1987, 
52), blijft het de vraag of de coördinerende en stimulerende taak van 
het ambt hier wel voldoende uit de verf komt. Het zou voorbarig zijn 
hieraan reeds conclusies te verbinden, omdat grondiger onderzoek 
dan vereist is, maar wellicht zou dan blijken, dat KiP er toe heeft 
bijgedragen, dat de rol van de predikant in de laatste jaren is 
vervaagd, waardoor identiteitsverlies is opgetreden.

19
 De vraag dringt 

zich op of in de GKN het ambtsbesef niet dermate gefunctionaliseerd 
is, dat de positie van de ambten niet voldoende helder meer is. Dit tot 
schade van gemeente én predikant. Ik herinner in dit verband aan de 
ten onzent gevoerde discussie over de rechtspositie van de 
predikant. De tendens om predikanten in loondienst te nemen zie ik 
als een gevolg van deze functionalisering en professionalisering van 
het predikantsambt.

20
 Een andere vraag, die zich naar aanleiding van 

KiP aandient is, hoe het uitgangspunt dat de gemeente het subject is 
van haar ambten, zich nu verhoudt tot het theologoumenon van de 
‘Christus-representatie'. In het rapport zelf speelt dit hoegenaamd 
geen rol, omdat het een ‘non-item' is. In het hoofdstuk over de 
representatie zal ik mij verder met deze vragen verstaan.

21
  

Voorts vraag ik me af, of de grote nadruk, die KiP gelegd heeft op 
‘doelstellingen' en‘bedoelingen', op ‘relevantie' en ‘efficiëntie' ons niet 
onbedoeld in een activistisch vaarwater brengt, waardoor we gevaar 
lopen los te raken van de bron. Ondanks de opgenomen paragraaf 
over de Heilige Geest (KiP,14), die eerder verdedigend is dan 
geestrijk, mis ik een zekere dimensie van spiritualiteit. Mogen we niet 
wat minder ‘doelgericht' zijn en veel ontspannener omgaan met 
onszelf, maar ook met de gave van het ambt en met de 
mogelijkheden van de gemeente? 
 
 
 
4 REACTIE EN VERVOLG OP KERK IN PERSPECTIEF 
 
De reacties vanuit de classes en de plaatselijke kerken werden 
verwerkt in een vervolgrapport Kerk in zuiver perspectief 1971

2
 

(KiZP). Er waren kritische vragen binnengekomen, die betrekking 
hadden op de plaats van het kerkelijk ambt. De commissie volstond 
echter met de opmerking, dat men het onjuist en inefficiënt achtte 
zich uitvoerig met de ambtsvragen bezig te houden. Hiervoor was in 
1969 door de Synode van Sneek immers een speciaal ‘ambtsvragen-
deputaatschap' in het leven geroepen. Dit deputaatschap kreeg dus 
een aantal belangrijke vragen op tafel. Deputaten rapporteerden aan 
de Synode van Haarlem 1973, dat het ontbreken van een duidelijke  
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en vaststaande ambtsleer de zaak er niet gemakkelijker op maakte. 
Directe argumentatie vanuit de Bijbel of de traditie kon geen 
oplossing bieden. Toch kon er theologisch wel het een en ander 
worden gezegd, al had dat slechts een betrekkelijke waarde. Dat 
bleek ook wel, want na de rapportage van dit deputaatschap waren 
de vragen nog lang niet van tafel. Over de concrete vraag naar de 
mogelijkheid om naar het voorbeeld van de NHK de figuur van de 
‘kerkelijke bediening' of van een ‘vicaris' in te voeren adviseerde de 
commissie negatief, omdat deputaten geen tussenvorm wilden 
creëren tussen de bestaande ambten en de gemeente. Op de vraag 
of niet-predikanten als ambtsdragers konden worden uitgezonden in 
missionaire dienst werd geantwoord, dat zulks afhankelijk was van 
de situatie en alleen kon geschieden met toestemming van de 
ontvangende kerk. Ook op de dringende vraag of er niet een gevari- 
eerd en flexibel ambtspatroon ontwikkeld moest worden, luidde het 
advies negatief. Er bestond volgens deputaten geen behoefte aan de 
vorming van ‘semi-ambten'. Op de vraag of stafleden van het 
Algemeen Diakonaal Bureau bevestigd konden worden in het ambt 
van diaken, luidde het antwoord, dat dit per geval moest worden 
bekeken. KiP had nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de 
gemeenteleden onderstreept, vanwege het dreigende gevaar, dat 
deze terug zouden vallen in de consumptieve houding, "die thans 
aan de passiviteit van grote aantallen gemeenteleden ten grondslag 
ligt" (KiZP 1971

2
,13). Nu pleitte de commissie er voor de grenzen 

tussen het bijzondere ambt en het algemene ambt geleidelijk te laten 
vervloeien. Men zag het onderscheid als functioneel en gradueel. Die 
ontwikkeling moest niet als een degradatie van het bijzondere ambt 
worden gezien, maar als een eerherstel van het algemene ambt. 
Reeds de Reformatie was aan dit eerherstel veel gelegen, meende 
de commissie. Het voortschrijden der tijden zou een versterking van 
het algemene ambt der gelovigen vereisen. En de nieuwe accentu- 
ering ervan zou een teken kunnen zijn van voortgaande reformatie.

22
 

Nadrukkelijk wees men de kritiek van de hand, als zou de  oplossing 
voor de problemen van de kerk niet in herstructurering liggen, maar 
in een reveil. Een onjuiste tegenstelling, aldus het rapport.  
 
Deputaten legden bij de Synode van Maastricht 1975/76 de vraag 
neer of het niet wenselijk zou zijn KiP op zijn theologische achter- 
gronden inzake kerk en ambt te onderzoeken, opdat eventuele 
eenzijdigheden gecorrigeerd konden worden. Op de Synode van 
Haarlem had commissie VI uitgesproken, dat zij geen vrijmoedigheid 
had de synode te adviseren de ambten, die eeuwenlang mede- 
bepalend waren geweest voor en in het kerkelijke leven ‘op een 
achternamiddag te doen verdwijnen'. Was de synode wel op de 
goede weg? Op zich stonden deputaten wel positief, maar ze vrees- 
den dat de verhouding van het bijzondere ambt tot het algemene 
(priesterlijke) ambt er niet helderder op zou worden, wanneer een 
kerkenraad niet meer dan een beleidsorgaan of coördinatie centrum 
zou zijn.  
 
Daarom sprak men uit, dat aan het bijzondere ambt de volmacht is 
toevertrouwd toe te zien op de orde in de charis- matische gemeente 
en haar te bewaren bij het Woord van God. Vanuit haar oorsprong 
zal de kerk bedacht moeten zijn op de conti- nuïteit van 
onopgeefbare kenmerken als prediking, sacraments- bediening, 
gebed, gemeenschap, lofprijzing en overgave. Als het gaat om haar 
bestemming zal de kerk ook ruimte mogen scheppen voor aspecten 
als ontwikkeling en verandering en voor initiatieven, die uit de 
gemeente zelf opkomen. 
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In een derde rapport: Gemeentestructuur in perspectief 1982 (GiP) 
werden deze uitgangspunten omgezet in praktische adviezen 
(AALBERS 1989,75). Men sloot aan bij het inmiddels verschenen 
deputatenrapport aan de Synode van Delft 1979, dat voortborduurde 
op eerder uitgebrachte rapporten.

23
 Opvallend is, dat deze steeds 

een soort ‘verklaring van verlegenheid' bevatten, waarin men ver- 
klaarde, dat men zich helaas had moeten beperken tot het 
formuleren van een aantal gezichtspunten met het oog op het 
beantwoorden van concrete vragen. Tot een grondige studie in een 
breder (interkerkelijk) kader kwam het niet. Wel werd duidelijk, dat de 
problematiek van de kleine gemeenten, die zich geen eigen 
predikant meer kunnen veroorloven, groeiende was. Ook dit derde 
rapport (GiP) gaat uit van de gemeente als draagster van de 
bedoelingen van de kerk. Duidelijker dan in KiP wordt nu gesteld, dat 
het ambt daarbij een stimulerende en coördinerend taak heeft.

24
 Men 

mikte op de mondigheid van de gemeente en op een functionele 
aanpak van het kerkenwerk. Men stelde een verschuiving van taken 
voor van de kerkenraad naar secties, beraadsgroepen, pastoraats- 
groepen, diaconaatsgroepen, wijkteams, pastorale medewerkers 
enz. De visie op het ambt bleef onduidelijk, maar dat was in deze 
functionele aanpak van ondergeschikt belang. 
 
Om de vraag te beantwoorden wie er voor bevestiging in het 
bijzondere ambt in aanmerking kwamen, werd een viertal mogelijk- 
heden geopperd. De eerste mogelijkheid was: handhaving van het 
oude model, waarbij slechts kerkenraadsleden het ambt konden 
dragen. Een andere mogelijkheid was het bijzondere ambt niet alleen 
voor kerkenraadsleden te bestemmen, maar ook voor de leden van 
de diverse groepen. Ten derde was er de gedachte om behalve de 
kerkenraadsleden slechts de leden van de beraadsgroep pastoraat 
en diaconaat in het bijzondere ambt te bevestigen. En tenslotte 
opperde men de mogelijkheid om helemaal niemand meer in een 
speciaal ambt te bevestigen. In dat geval moest het gezag van de 
kerkenraad (waarin bijvoorbeeld ook leden van beheerscommissies 
en liturgiegroepen zitting konden hebben) vanzelf blijken op basis 
van de toegewezen taak. De predikant zou in teamverband gaan 
werken, niet langer de spil van de kerkdiensten, het pastoraat en de 
catechese zijn, maar een eigen deskundige theologische en 
pastorale inbreng in het geheel hebben en op afroep beschikbaar 
zijn.

25  

 

Men besefte wel, dat deze voorstellen niet aangenomen konden 
worden zonder de kerkorde open te breken.

26
 In het rapport van 

deputaten aan de Synode van Dokkum (1983) werd voor het eerst de 
aanbeveling gedaan ook een bezinning op gang te brengen in SoW-
verband. Nog enkele rapporten volgden.

27
 Op het voorstel de leiding- 

gevende vergaderingen niet per definitie alleen uit ambtsdragers te 
laten bestaan, reageerden deputaten negatief. Men vond, dat de 
leiding van de gemeente nauw verbonden moest blijven met de 
ambtelijke taken. Ook moest geen structureel verschil worden aan- 
gebracht tussen kerkenraden en andere kerkelijke vergaderingen. 
Bovendien vond men het in oecumenisch opzicht onjuist het 
ambtelijke karakter van de kerkelijke vergaderingen te doorbreken 
(Kerkinformatie 1984, Nr 148,4). De Synode van Gouda (1985) 
besloot tot doorvoering van een kerkordewijziging, die meer ruimte 
bood aan de mondige gemeente. De wijziging hield in, dat aan 
ambtsdragers en kerkelijke vergaderingen werd voorgeschreven 
"naar vermogen ruimte te scheppen voor initiatieven uit de 
gemeente" (Kerkorde GKN 1987, artikel 67).

28
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In hun rapport aan de Synode van Emmen (1989) spraken deputaten 
er hun verlegenheid over uit, dat men geen rekening had kunnen 
houden met de regelingen terzake in de NHK. Het al in 1982 
verschenen Limarapport (BEM) speelde in deze besprekingen 
nauwelijks een rol. Inmiddels ging het SoW-proces verder. Het werd 
‘Samen op Weg' met zijn drieën. Ook de lutheranen besloten toe te 
treden. Volgens het besluit van 14 november 1986 verklaarden de 
NHK en de GKN zichzelf ‘in staat van hereniging', terwijl op dezelfde 
dag de deelname van de ELK aan het SoW-proces werd 
goedgekeurd (Kerkinformatie 1986, Nr 178,4). In 1998 verscheen de 
brochure Ambachtelijk leiding geven (VALSTAR 1998).

29
 Hierin wordt 

een typering gegeven van de drie stromingen in SoW. Uitgangspunt 
van de lutherse traditie is het ‘algemeen priesterschap der gelovigen'. 
Men kent daar slechts het ‘ene openbare ambt van Woord en sacra- 
ment', waarmee het ambt van predikant bedoeld wordt. Daarnaast is 
er sprake van ouderlingen, diakenen en kerkrent- meesters, die ge- 
roepen zijn tot ‘bijstand van het ene openbare ambt'. De gerefor- 
meerden zijn in de loop der jaren van een meer ambtelijke kerk, 
waarin het ‘tegenover' van de ambten recht overeind stond (o.a. door 
opzicht en tucht), opgeschoven in de richting van een meer functi- 
onele laagdrempelige ambtsopvatting. In de NHK is er meer ver- 
trouwdheid met de gedachte aan het ambt als ‘representatie' van het 
heil in Christus. Maar de verschillen zijn betrekkelijk en lopen ook 
weer dwars door de drie kerken heen. De vraag naar het samenspel 
tussen ambt en gemeente speelt ook in deze brochure een rol. In de 
lijn van de tot nu toe geschetste ontwikkelingen binnen de GKN ligt 
het voor de hand, dat ook hier weer de nadruk op de eigen 
verantwoordelijkheid van de gemeente komt te liggen. Dat is ook 
inderdaad het geval. De brochure juicht het toe, dat in de bepalingen 
van de Concept-Kerkorde van de SoW-kerken de leden van de 
gemeente als zodanig meer invloed krijgen dan voorheen, maar 
betreurt het, dat de uiteindelijke besluitvorming toch aan de kerken- 
raad blijft voorbehouden. BEM wordt in de brochure wel vermeld, 
maar met de Limatekst over het ambt wordt als zodanig weinig 
gedaan. 
 
 
 
5 ONTWIKKELINGEN IN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK 
 
In de NHK was sinds de invoering van de kerkorde van 1951 grondig 
over de ambtsvraag nagedacht, maar tot een nieuw algemeen 
aanvaard ambtsverstaan was het ook daar niet gekomen. Reeds in 
de dertiger jaren had het debat plaatsgevonden tussen O. Noord- 
mans en A.M. Brouwer over de beste vorm van kerkinrichting. 
Brouwer wilde op pragmatische gronden de presbyteriaal-synodale 
vorm van kerkregering enigszins los laten. Hij wilde niet langer strak 
vasthouden aan het drievoudig ambt (predikant, ouderling diaken) 
omdat deze drieslag volgens hem niet beslist eisch van Gods Woord 
was (BROUWER [1937],78). Vooral de zendingstaak van de kerk zag 
hij in bovenstaande structuur onvoldoende ingebed. Hij pleitte voor 
een organisatie, die meer aansloot bij de behoeften van de dage- 
lijkse praktijk. Daarbij wees hij op de wenselijkheid van een groter 
accent op de persoonlijke inbreng van gezaghebbende personen 
(opziener, episcopus, superintendent) zonder een pleidooi te voeren 
voor een bisschoppelijke kerkinrichting. Noordmans verdedigde 
tegenover Brouwer hartstochtelijk wat hij als de klassiek-gerefor- 
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meerde ambtsleer beschouwde. Hij verdedigde het ouderlingen- 
ambt

30 
en nam het op voor wat hij noemde de ‘mystiek' van het ambt, 

maar het bleef onduidelijk wat daar nu precies onder verstaan moest 
worden (GRAAFLAND 1999,143). Vele malen is zijn beroemd gewor- 
den uitspraak geciteerd, dat Calvijn niet voor niets op het bord de 
pion van de ouderling trok en daarmee de paus schaakmat zette 
(NOORDMANS 1980,434). Maar ook daarvan is het de vraag wat daar 
nu eigenlijk mee gezegd is.  
 
Naderhand heeft Lekkerkerker opgemerkt, dat bij de voorbereiding 
en de vaststelling van de kerkorde van 1951 de drie ambten van het 
gereformeerd protestantisme wellicht te vanzelfsprekend als gege- 
ven aanvaard zijn. Wanneer er een principieel debat zou hebben 
plaatsgevonden, dan zou er vanuit de exegese en vanuit de 
oecumenische ontmoetingen zeker een aantal belangrijke vragen zijn 
opgekomen. Zijns inziens is het debat tussen Brouwer en Noord- 
mans in wezen altijd onbeslist gebleven (LEKKERKERKER 1971a,19-
20).  
 
Bij de invoering van de kerkorde van 1951 was men voor de ambten 
uitgegaan van de klassieke belijdenisgeschriften en de bestaande 
liturgische formuleringen. Toch was er wel enige vernieuwing. Er 
bestond behoefte aan niet-academisch geschoolde kerkelijke wer- 
kers en daarom werd er ruimte geschapen voor het aanstellen van 
vicarissen, catecheten, jeugdwerkleiders, en evangelisten. Zij werden 
‘in een bediening gesteld'. De moeilijkheid was, dat nooit duidelijk 
omschreven werd, wat nu precies onder een ‘bediening' verstaan 
moest worden. Dus kwam de vraag op, of een vicaris of evangelist, 
die voor een langere termijn benoemd was, ook sacraments- 
bevoegdheid zou kunnen krijgen. Zo iemand deed soms jarenlang al 
het predikantswerk, met uitzondering van de ambtelijke handelingen, 
zodat de vraag voor zichzelf sprak. Het antwoord was echter moeilijk 
te geven, omdat er geen overeenstemming bestond over de vraag of 
een vicaris nu al of niet een ambt bekleedde. De vrees bestond, dat 
er zo een onderscheid zou ontstaan tussen eerste- en tweederangs 
predikanten, wat in strijd zou zijn met de grondregel van het gerefor- 
meerde kerkrecht, die elke vorm van hiërarchie verbiedt.

31
 Dit punt 

zal voortdurend een rol blijven spelen in vele synodale discussies tot 
op de dag van vandaag. Enerzijds wil men principieel aan de lijn 
vasthouden, dat de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen 
alleen aan de predikant is voorbehouden. Anderzijds is het zo, dat 
het bestaan van en de waardering voor alle niet-predikanten, die 
werkzaam zijn in een kerkelijke gemeente en daar al het predikants- 
werk verrichten, de discussie telkens weer op gang brengt.  
 
 
 
6 TWEE AMBTSRAPPORTEN 
 
In 1952 had een commissie opdracht gekregen een ambtsrapport 
samen te stellen. Hierin was de volle breedte van de kerk vertegen- 
woordigd.

32
 Zo was in de persoon van G. Huls

33
 deskundigheid 

gewaarborgd op het gebied van de dienst der vrouw in de kerk. Een 
heet hangijzer, omdat vrouwen nog niet tot de ambten waren toe- 
gelaten. Ook het Hilversums Convent

34
, de zogenaamde ‘katholise- 

rende richting' binnen de NHK, was vertegenwoordigd. Zij hadden 
zelf op een nieuwe doordenking van de ambtsvraag aangedrongen. 
Het Hilversums Convent was onder de indruk van het universalisme 
van de Una Sancta en had zelfs voor ‘additionele wijdingen' gepleit. 
Dat betekende, dat men in de Church of England een aanvullende 
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wijding wilde ontvangen, met het oogmerk op die wijze in de 
ononderbroken lijn van de apostolische successie te worden 
opgenomen. J. Loos, een der ondertekenaars van de verklaring 
Hervorming en Catholiciteit

35
 en tevens commissie- lid, deed hiertoe 

in 1952 een verzoek, dat echter door de synode werd afgewezen met 
de motivering, dat de belijdenis en de kerkorde een aanvullende 
wijding voor predikanten niet toestaan. Het was geen wonder, dat 
men binnen deze breed samengestelde commissie grondig met 
elkaar van mening verschilde. De klassiek-gereformeerde ambtsvisie 
botste hier niet alleen met de katholiserende richting, maar ook met 
de op gang komende democratiserings- processen. Men had 
veertien jaar nodig om tot resultaat te komen en zelfs toen bleek het 
rapport op het laatste moment nog zoveel bedenkingen binnen de 
commissie zelf op te roepen, dat niet alle leden het konden 
onderschrijven. Het rapport werd in gestencilde vorm op 8 oktober 
1965 uitgebracht, maar strandde bij de Raad voor de zaken van kerk 
en theologie. Deze oordeelde kritisch en besloot het rapport niet naar 
de synode door te zenden. Pas in 1974 is het alsnog in druk 
verschenen. 
 
Wat was er aan de hand? Het hierboven geschetste theologische 
klimaat deed natuurlijk zijn invloed gelden. Het tij was gekeerd. Er 
had in het geestelijke leven een omslag plaats gevonden naar een 
meer functioneel denken en in die context lag het voor de hand, dat 
een ambtsbegrip waarin juist grote nadruk werd gelegd op de 
objectiviteit, het gezag van het ambt en het belang van de wijding (de 
ordinatie), het minder goed deed (GRAAFLAND 1999,190). Het her- 
vormd moderamen besloot de studieopdracht opnieuw te verstrek- 
ken. Deze werd nu aan slechts één persoon toevertrouwd, te weten 
H. Berkhof. Wel werd tevens een ‘Commissie van Beraad' ingesteld, 
die zelf niet direct verantwoordelijk voor het rapport zou zijn, maar 
wel opdracht kreeg het een en ander kritisch te volgen en van eigen 
commentaar te voorzien.  
 
In diezelfde tijd kwamen ook de gesprekken met de Rooms-
Katholieke Kerk over intercommunie weer op gang, hetgeen de 
oecumenische ambtsdiscussie opnieuw zou stimuleren. In 1968 lag 
het rapport [Berkhof] ter tafel: Wat is er aan de hand met het ambt? 
Het was voorzien van een zevental sub-rapporten van commissie- 
leden, die behalve hun bijval ook hun bedenkingen niet onder stoelen 
of banken staken. Na een tweetal gespreksrondes door de Generale 
Synode van de NHK werd het rapport in 1969 niet aanvaard, maar 
wel ter consideratie aan de kerken aangeboden, aangevuld met een 
bijlage, waarin de kritische vragen waren opgenomen, die zowel door 
de Commissie van Beraad als door de Generale Synode waren 
gesteld. Het rapport bevatte naar het oordeel van de synode vol- 
doende stof tot overweging en tegenspraak om als uitgangspunt te 
kunnen dienen voor een nieuwe diepgaande bezinning op het ambt.  
 
Om de discussie in de kerken te ondersteunen verscheen er tevens 
een begeleidende brochure Tillen aan het ambt (VAN ANDEL 1970). 
Dit was geen samenvatting van het ambtsrapport, maar een inleiding 
in de complexe ambtsproblematiek. Alhoewel ook dit tweede 
ambtsrapport officieel de eindstreep niet heeft gehaald, is het wel 
richtinggevend geworden in het kerkelijk leven (IMMINK 1993,281). 
Berkhof sloot enerzijds aan bij Calvijns ambtelijk ontwerp, maar 
meende ook dat de gereformeerde kerkstructuur in de loop der tijden 
bewezen heeft tamelijk flexibel te zijn. Ook de oecumenische 
problematiek diende volgens hem in de overwegingen betrokken te  
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worden. De meest fundamen tele zwakte van ons stelsel zag Berkhof 
in wat hij noemde: de zwakte van het ouderlingenambt.

36
 Een tweede 

onduidelijkheid werd gevormd door de in 1951 gecreëerde figuur van 
de ouderling-kerkvoogd, die vooral de materiële belangen van de 
kerk diende te behartigen, wat op zichzelf geen ambtelijke taak was. 
Door de combinatie van dit werk met het ambt werden zowel het 
ambt als de taak onduidelijk (§64). Ook diende opnieuw nagedacht te 
worden over de verhouding tussen ambt en sacrament. Was het feit, 
dat de ouderlingen geen sacramenten mogen bedienen niet een 
bewijs van ‘onbewust sacramentalisme', zo vroeg het rapport zich af 
(§65). Ook kleefden er grote onduidelijkheden aan het diakenambt, 
zoals wij dat kennen (§66) en er werd een zekere onevenwichtigheid 
geconsta- teerd tussen de lokale en de bovenlokale elementen in de 
ambtsstructuur. Voorts werd de vraag gesteld of er in de  NHK geen 
functies waren, die wellicht ten onrechte als ambten werden voor 
gesteld. Te denken viel in dit verband aan vrijgestelde secretarissen 
van ambtelijke vergaderingen en aan bijvoorbeeld leraren gods- 
dienstonderwijs. In een aanhangsel, dat niet rechtstreeks uit het 
oorspronkelijke rapport voortvloeit, beschreef Berkhof zijn eigen 
persoonlijke visie op de toekomst. Hij gaf aan in welke richting zijns 
inziens de ambtelijke structuur van de kerk zich zou moeten ont- 
wikkelen. Hij liet zich daarbij mede inspireren door sociologische 
gezichtspunten. Ook hier waren pluraliteit, specialisatie en democra- 
tisering trefwoorden. Een verschil met de gereformeerde rapporten 
uit de zestiger jaren is wel, dat de brede oecumenische ambts 
discussie er duidelijker in doorklinkt. 
 
 
 
7 DE BIJDRAGE VAN DINGEMANS 
 
G.D.J. Dingemans geeft in zijn boek de verschillende en vaak 
tegengestelde standpunten, die onder ons te vinden zijn, treffend 
weer. Representeert het ambt Christus ‘tegenover' de gemeente? 
Komt het ambt uit de gemeente op? Ligt het ambtelijke van het ambt 
vooral in de verkondiging van het Woord Gods? Ligt het ambtelijke 
van het ambt voornamelijk in de ‘dienst' aan God, aan de broeders 
en zusters van de gemeente en aan de wereld? Is er eigenlijk maar 
één ambt, namelijk het ambt van Verbi Divini Minister, uitgewaaierd 
in predikanten, ouderlingen en diakenen, die respectievelijk het 
Woord verkondigen, bewaken en doen? Of is er een veelheid van 
diensten, die opkomt uit de gemeente, die haar Heer wil dienen op 
alle terreinen van het leven (DINGEMANS 1987,52)? Dingemans wil 
vasthouden aan het reformatorische standpunt, dat het Christus is, 
die zich een gemeente verkiest. Toch lijkt hij de weg van het 
congregationalisme op te willen gaan.  
 
Hij zou minstens willen, dat de Reformatie ‘gereinigd' zou worden 
door inzichten ontstaan in het Amerikaanse congregationalisme. Hij 
kiest consequent voor de lijn, dat de Geest aan de gemeente is 
gegeven, en ziet de plaatselijke gemeente als de centrale instantie 
van waaruit de Geest werkzaam is. Hij is van mening, dat de sacra- 
mentsbevoegdheid aan de vierende gemeente moet worden 
teruggegeven. Het ambt is slechts een dienst aan de gemeente, 
zonder enige pretentie. Hij heeft weinig affiniteit met noties als 
Christusrepresentatie en het ‘tegenover' van het ambt. Zoals te 
verwachten was is er bijval gekomen, maar ook een aantal kritische 
reacties.

37
 Als men de gemeente en haar gaven centraal wil stellen, 
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zoals Dingemans in zijn pneumatologische benadering doet, dan zou 
dat dunkt me nog niet hoeven te betekenen, dat centrale noties als 
het ‘tegenover' van het ambt' en ‘ambt als Christusrepresentatie' hun 
betekenis zouden moeten verliezen. Ideaal zou zijn, dat alle mensen 
zich als vanzelf op Christus zouden betrekken en Hem in hun leven 
zouden representeren. Dat is niet het geval en daarom blijft de 
noodzaak bestaan van een afzonderlijke instantie, die de gemeente 
telkens opnieuw bij haar roeping bepaalt. 
 
 
8 DISCUSSIES ROND AMBT EN SACRAMENT 
 
Al enkele malen zijn we gestoten op het probleem aan wie al of niet 
sacramentsbevoegdheid moet worden verleend.

38
 Het punt werd 

zowel in KiP aan de orde gesteld als ook in het ambtsrapport Wat is 
er aan de hand met het ambt? [Berkhof]. Voorstellen om aan niet-
predikanten sacramentsbevoegdheid te verlenen komen telkens 
opnieuw aan de orde. Het is hier niet de plaats dit probleem uit- 
puttend te behandelen. We beperken ons tot een korte schets van de 
achtergronden van de belangrijkste vragen in deze kwestie. Het gaat 
hier eigenlijk om twee discussies. Enerzijds is er de discussie om 
mensen die geen ambtsdrager zijn, maar wel een leidende rol in de 
gemeente spelen (vicarissen, pastorale assistenten, kerkelijke wer- 
kers etc.) toch permissie te geven om ambtelijke handelingen te 
verrichten. Anderzijds rijst telkens weer de vraag of de sacraments- 
bediening alleen aan de predikant is voorbehouden of ook aan 
ouderlingen en/of diakenen kan worden toevertrouwd. In de praktijk 
is tot nu toe altijd vastgehouden aan de regel, dat alleen ge- 
ordineerde predikanten de ambtelijke handelingen mogen verrichten. 
De kwestie van de mogelijke toekenning van de sacraments- 
bevoegdheid aan niet-predikanten speelde reeds een rol in 1949 in 
de NHK, toen daaromtrent ter synode voorstellen werden gedaan. 
Het speelde opnieuw in 1959/60 in de NHK, toen overwogen werd 
aan bepaalde proponentsvicarissen sacramentsbevoegdheid te 
verlenen. In 1962 speelde de tweede discussie een rol, rond de 
vraag of bij ‘open en oecumenisch avondmaal' ambtsdragers strikt 
noodzakelijk zijn bij de bediening ervan, bijvoorbeeld in huis- 
gemeenten. De synode liet per brief van 13 februari 1962 weten, dat 
de ambten behoren tot de orde van Christus' kerk, en dat alleen in 
uiterste nood (oorlog, gevangenschap) niet-ambtsdragers het avond- 
maal kunnen bedienen (LEKKERKERKER 1971a,27). 
 
In de GKN werd de discussie in 1983 gevoerd. Er werd over deze 
problematiek een meerderheids- en een minderheidsrapport uitge- 
bracht aan de Synode van Dokkum. Het meerderheidsrapport stelde, 
dat pastorale assistenten in de GKN als zodanig geen ambtelijke 
positie hebben, waaraan zij rechten zouden kunnen ontlenen om 
ambtelijke handelingen te verrichten. Het minderheidsrapport vrees- 
de echter voor een te grote verzelfstandiging van het ambt en pleitte 
voor een kerkordewijziging, die het mogelijk zou maken ook aan 
pastoraal werkenden toestemming te geven tot het verrichten van 
ambtelijke handelingen.  
 
In 1985 werd aan de hervormde synode een rapport aangeboden, 
waarin de samenhang van Woord en sacrament werd benadrukt. 
Daarin stelde men, dat de bediening van de sacramenten alleen 
toevertrouwd kon worden aan een dienaar des Woords. De daarna 
geïnstalleerde ‘Commissie noodgevallen' stelde voor in het vervolg te  
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Onderscheiden tussen ‘doctores' en ‘pastores'. De kwestie kwam 
opnieuw aan de orde bij de bespreking van het rapport Op kleine 
schaal toch vitaal. Omdat er steeds vragen gesteld bleven worden, 
moest er iets gebeuren. In SoW-verband werd een gezamenlijke 
studiecommissie ingesteld. Deze bestond uit leden van de NHK, de 
GKN en de ELK, en kreeg de opdracht de vragen rond ambt en 
sacrament nader te bestuderen en de Trio-Synode van advies te 
dienen. Het door de commissie uitgebrachte rapport Ambt en 
sacrament werd besproken op de Trio-Synode van oktober 1995. Het 
stelde voor de bediening van Woord en sacrament niet van de 
predikantsbevoegdheid los te maken. De Trio-Synode meende 
echter, dat het rapport onvoldoende oplossing bood voor de 
problemen van de kleine gemeenten (GOSKER 1996,5).  
 
Het probleem is, dat sommige kleine gemeenten onvoldoende 
financiële middelen bezitten om een eigen predikant te kunnen 
beroepen. Ook is er inmiddels een groot aantal kerkelijke werkers 
opgeleid, dat met succes een niet-academische theologische 
opleiding heeft afgerond. Zij vinden hun arbeidsterrein vaak in een 
kleine gemeente, die geen eigen predikant kan betalen. De vraag 
komt telkens terug of zij geen sacramentsbevoegdheid kunnen 
krijgen. En als die bevoegdheid aan het ambt voorbehouden moet 
blijven, waarom zouden ze dan geen ouderling of diaken kunnen 
worden? In feite gaan beide discussies door elkaar heen lopen en zo 
zou het ene probleem (sacramentsbevoegdheid voor niet-ambts- 
dragers) dan opgelost worden met het andere probleem (sacra- 
ments bevoegdheid voor alle ambtsdragers).  
 
Zowel bij de kerkelijke werkers als bij de gemeenten als ook in de 
Trio-Synode heerst momenteel onduidelijkheid over de theologische 
achtergronden en implicaties van zo'n ingrijpende beslissing. De 
vraag dient opnieuw beantwoord te worden op welke gronden de 
sacramentsbevoegdheid aan predikanten voorbehouden is.  
De teneur van Ambt en sacrament was, dat zo'n ingrijpende wijziging 
een meer principiële doordenking vereist. Het zou niet goed zijn een 
ad-hoc beslissing te nemen, ook al was er begrip voor de moeilijk- 
heden van de kleine gemeenten. Ook moesten de mogelijke gevol- 
gen van zulke vergaande besluiten goed worden afgewogen. Zou het 
een oplossing voor kleine gemeenten zijn om niet-academisch ge- 
vormde (en dus minder ‘dure') predikanten in het ambt te be- 
vestigen? Neen, zo luidde het oordeel van de commissie. Dan krijgen 
we immers ‘dienaren in soorten'. Enerzijds academisch gevormde 
WO-predikanten en anderzijds niet-academisch gevormde HBO-
predikanten. Zo zou er ongewild een ‘clerus minor' (lagere geeste- 
lijkheid) ontstaan, en dat is niet de bedoeling. Voor de oplossing van 
de gerezen problemen had de commissie wel enige adviezen, die 
echter niet als bevredigend ervaren werden.

39
  

De Trio-Synode was van mening, dat de nood van de kleinschalige 
gemeenten door de commissie onvoldoende was onderkend. Het 
kwam er op neer, dat het huiswerk moest worden overgedaan. 
Inmiddels is een nieuwe commissie gevormd. Deze ging in 1997 van 
start en buigt zich over de taakverdeling tussen de ambten, de 
samenhang van Woord en sacrament, alsmede de vraag wie het 
recht heeft sacramentsbevoegdheid te verlenen, de plaatselijke ker- 
kenraad of de landelijke kerk. Zal ook hier de conclusie luiden, dat de 
theologische en kerkordelijke grenzen van onze presbyteriaal-
synodale kerkstructuur geen ruimte bieden aan verruiming van de 
huidige praktijk? Maar er zal wel een oplossing gevonden moeten 
worden voor structurele noodsituaties (GOSKER 2000,10).  
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Het achterliggende probleem is ook hier het ontbreken van een 
breed aanvaarde ambtsvisie in de SoW-kerken en het feit, dat de 
achterliggende theologische opvattingen ver uiteenlopen.

40
 Moet de 

regel gecontinueerd worden, dat alleen predikanten het avondmaal 
mogen bedienen? Mogen anderen dat niet, of alleen bij hoge uit- 
zondering en in speciale gevallen (BOEN- DERMAKER 1996)? Of 
hoeft de avondmaalsbediening helemaal niet aan enig ambt gebon- 
den te zijn? Er wordt verschillend over gedacht en de scheidslijnen 
lopen dwars door de kerken heen. 
 
 
9 PLEITBEZORGERS VOOR ONTKOPPELING 
 
De hoofdlijn in de SoW-kerken is tot nu toe geweest, dat alleen 
predikanten de ambtelijke handelingen mogen verrichten. Niet alleen 
op praktische, maar ook op theologische gronden vindt men 
pleitbezorgers van de gedachte, dat de sacramentsbevoegdheid niet 
aan het ambt van predikant gebonden hoeft te blijven. Het meest 
uitgesproken is in dit opzicht G.D.J. Dingemans. Hij vindt het vol- 
strekt absurd', dat een vacante gemeente voor het vieren van de 
sacramenten een naburige of zelfs totaal vreemde predikant te hulp 
moet roepen. Nog absurder is het zijns inziens, dat een emeritus 
predikant die geen officiële ambtelijke binding meer heeft met een 
gemeente, wel de bevoegdheid heeft om in die gemeente voor te 
gaan aan de tafel, terwijl de wettig gekozen ouderling van zo'n 
gemeente deze niet heeft (DINGEMANS 1987,179). Daarmee is hij 
een voorbeeld van een theoloog die het ene probleem: een vacante 
gemeente die avondmaal wil vieren — wil oplossen met de door hem 
voorgestane oplossing van het andere probleem: het verlenen van 
ambtsbevoegdheid aan de andere ambten. Hij ziet overigens ook 
geen enkel bezwaar in het verlenen van sacramentsbevoegdheid 
aan niet-ambtsdragers.  
 
Ook A. van de Beek denkt volstrekt pneumatologisch vanuit de 
Geest, die gaven aan de gemeente schenkt, waaronder het ambt. 
Ieder gemeentelid kan geroepen worden tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor de sacramenten met of zonder ordinatie 
(VAN DE BEEK 1985,131).

41 
R. Boon vraagt zich af of het bij 

afwezigheid van een predikant niet mogelijk zou zijn de dienst van de 
Tafel door een diaken te laten verrichten, omdat precies de diaken 
"op-en-top een liturgische figuur is".

42  

 

In zijn proefschrift waarin hij de relatie bestudeert tussen avondmaal 
en ambt, gaat J. van Beelen grondig in op de gestelde problematiek. 
Perspectieven vanuit de oecumene worden in zijn beschouwingen 
betrokken (VAN BEELEN 1996,104-106), maar hij komt tot andere 
conclusies dan BEM, dat uitspreekt, dat het passend is dat een 
geordineerde ambtsdrager deze taak vervult (LA 14c). Van Beelen 
maakt onderscheid tussen de verschillende standpunten. Hij geeft er 
de bijbehorende argumenten bij en voorziet die van zijn eigen 
commentaar. Uit zijn onderzoek blijkt, dat de verschillen van inzicht 
op dit punt dwars door de kerken heen lopen.  
 
Wie pleit voor exclusieve binding van de sacramentsbevoegdheid 
aan het geordineerde ambt van predikant, beroept zich in het 
algemeen op de Schrift en/of op de traditie van de jonge kerk, maar 
ook op de eenheid van Woord en sacrament, op de noodzaak dat 
alles in goede orde moet geschieden (I Cor. 14:40), en op het 
uitgangspunt, dat het leidinggeven en de sacramentsbediening in de 
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kerk bijeengehouden dienen te worden. Sommigen beroepen zich 
ook op de gedachte, dat wie het sacrament bedient in de 
apostolische successie staat en Christus representeert, op de 
gedachte dat het ambt binnen de gemeente het centrum is van haar 
eenheid, die haar hoogtepunt vindt in de viering van het avondmaal / 
de eucharistie, en op de gedachte dat het ambt constitutief is voor de 
kerk. Wie de binding tussen het ambt en de sacramentsbediening los 
wil laten, beroept zich in het algemeen eveneens op de Schrift 
(bijvoorbeeld op Matt. 18:20), en legt de nadruk op de Heilige Geest, 
die gaven aan de gemeente schenkt, waaronder de ambtsgave, en 
gaat er van uit dat aan de gemeente als geheel de ambtelijke 
bevoegdheden geschonken zijn. Na afweging van de argumenten 
trekt Van Beelen de conclusie, dat de sacramentsbevoegdheid niet 
beslist aan het ambt voorbehouden hoeft te zijn. Hij baseert dit voor- 
namelijk op zijn uitleg van I Cor. 11:17-34, I Cor. 10:16-17 en I Cor. 
10:1-5

43
, en daarna — afgezien van de berichten in de evangeliën 

over de instelling van het avondmaal — betrekt hij ook enige teksten 
over het breken van het brood (Luc. 24:30-35, Joh. 6:22-58 en een 
aantal teksten uit het boek Handelingen: 2:42-46; 20:7-12; 27:35) in 
de overwegingen. Zijn belangrijkste argument om ambt en sacrament 
van elkaar los te koppelen is, dat de Schrift zich er niet duidelijk over 
uitspreekt.

44
 Daarom is het voorgaan in de avondmaalsviering geen 

conditio sine qua non voor ambtsdragers, die daar zelf problemen 
mee hebben. Dat is binnen zijn vraagstelling een belangrijk resultaat, 
omdat zijn eigenlijke onderzoek zich richt op het probleem van de 
avondmaalsmijding van ambtsdragers. Door dit resultaat wordt dat 
probleem minder nijpend. 
 
 
10 EEN EIGEN PLAATSBEPALING 
 
Nadat ik in het bovenstaande enkele lijnen heb getrokken en enige 
ontwikkelingen heb laten zien in het denken over het ambt in de GKN 
en de NHK, kom ik nu tot een eigen plaatsbepaling in het geheel van 
de besproken thematiek, zonder volledigheid te pretenderen en 
zonder een complete ambtsvisie voor ogen te hebben.

45
 BEM is voor 

mij niet alleen een aanleiding, maar ook een bijzondere stimulans 
geweest om me in de ambtsvragen te verdiepen. De bestudering 
ervan heeft me de beperktheden van een functionalistische ambts- 
opvatting laten zien, die de vragen die vanuit oecumenisch 
perspectief op ons afkomen niet of nauwelijks honoreert. Ik meen dat 
het voor de SoWkerken van groot belang is om de rijkdom van 
andere kerktradities in de eigen overwegingen te betrekken, en daar- 
bij kan BEM niet alleen een goede meetlat zijn, maar ook een nieuw 
vertrekpunt op de weg naar zichtbare eenheid van Christus' kerk en 
naar een nieuwe geloofwaardigheid van het evangelie. Enerzijds 
leeft in mij een sterk oecumenisch motief, dat verlangt naar genezing 
en heling van in het verleden ontstane scheuringen en wonden. 
 
Anderzijds gaat het me ook om het ambt zelf als belangrijk 
instrument om de gemeente "bij het heil te bepalen en bij haar 
roeping in de wereld te bewaren".

46
 LA legt nadruk op het speciale 

gezag en de verantwoordelijkheid die ambtsdragers hebben bij het 
leiding geven aan de gemeente. In onze kerken hebben velen daar 
op dit moment niet zoveel mee op. In het spoor van postmodern 
individualisme en mede onder invloed van de democratiserings- 
golven die we sinds de zestiger jaren ervaren, zijn we allergisch voor 
alles wat riekt naar ambtsuitoefening, die wil heersen over het geloof 
van mensen. Dat is ook terecht, omdat ieder ambtswerk hoort te 
staan onder het woord van de apostel: "Niet dat wij heerschappij voe- 
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ren over uw geloof. Neen, wij zijn medewerkers aan uw vreugde" (II 
Cor. 1:24). Maar de bestudering van LA heeft mij er van overtuigd, 
dat niet volstaan kan worden met een zuiver ‘pragmatische' en 
‘doelgerichte' ambtsopvatting, die tekort doet aan het wezenlijke van 
het ambt én de gemeente.

47
 Een centrale gedachte van BEM is, dat 

het ambt in de kerk mag staan voor de eenheid en de continuïteit van 
de kerk van Christus door de eeuwen heen. BEM betrekt dit vooral 
op het episcopale ambt, maar hoopt dat de kerken die het bisschops- 
ambt niet bewaard hebben toch waardering kunnen opbrengen voor 
de apostolische successie als teken (geen garantie) van de 
continuïteit en de eenheid van de kerk (LA 38). Het onderscheid dat 
BEM maakt tussen ‘apostolische successie' en ‘apostolische traditie' 
is een belangrijke vondst, die het rooms-katholieke en protestantse 
christenen mogelijk maakt elkaar te naderen, zonder dat de laatsten 
de ononderbroken keten van bisschoppelijke wijdingen hoeven te 
accepteren. Apostolische traditie in de kerk betekent continuïteit in 
de blijvende kenmerken van de kerk van de apostelen, en daaronder 
verstaat BEM: getuigenis van het apostolisch geloof, verkondiging en 
telkens nieuwe interpretatie van het evangelie, viering van doop en 
eucharistie, het overdragen van ambtsverantwoordelijkheden, ge- 
meenschap in gebed, liefde, vreugde en lijden, dienst aan zieken en 
armen, eenheid van plaatselijke kerken en uitwisseling van de gaven 
die de Heer aan ieder heeft gegeven (LA 34). 
 
Ik besef en erken, dat mijn oecumenische bereidheid om BEM zo 
veel als mij maar mogelijk is tegemoet te komen, te maken heeft met 
een zekere ‘shame'. ‘Ecclesia semper reformanda' is zeker niet 
hetzelfde als ‘tien keer gereformeerd'.

48
 Het oprechte zoeken naar de 

waarheid mag onder christenen niet ontaarden in het elkaar loslaten 
en verketteren. Bij mij leeft de schaamte om ‘tien keer gereformeerd'. 
Dat is te veel van het ‘goede' en doet tekort aan de eenheid die ons 
van Christuswege is geschonken. "Weest eenstemmig en laten er 
geen scheuringen onder u zijn" (I Cor. 1:10). We mogen de eenheid, 
die ons in Christus is geschonken dankbaar ontvangen als een gave 
van de Geest, maar ik meen ook, dat het de moeite waard is er voor 
te strijden en niet te berusten in de verdeeldheid, die er nu eenmaal 
is. "Is Christus gedeeld?" (I Cor. 1:13). Verscheidenheid en variëteit 
ontstaan meestal vanzelf, maar precies de eenheid moet bewaard en 
verdedigd worden. Daar het ambt tot op heden een van de grootste 
struikelblokken is gebleken op de weg naar genezing van onze ver- 
deeldheid, is het een goede zaak om de door BEM verworven con- 
vergentie te evalueren en met onze eigen specifiek reformatorische 
inbreng te verrijken. Zo kunnen we wellicht van convergentie tot 
consensus komen, die de onderlinge erkenning van elkaars ambten 
mogelijk maakt en de zichtbare eenheid van Christus' kerk naderbij 
brengt.

49 

 
Naast dit oecumenische motief acht ik ook het missionaire motief, dat 
er nauw mee samenhangt, van groot belang: namelijk dat de geloof- 
waardigheid van de evangelieverkondiging in de wereld noch mag 
breken op de kerkelijke verdeeldheid, noch op een gebrek aan 
gezond ambtsbesef of op een tekort aan vrijmoedigheid, waardoor 
het getuigenis van Jezus Christus in de wereld zou worden verzwakt. 
Het evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken (Matt. 24:14). 
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11 NOTEN 
 
 
 
1. GOSKER 1978; — 1986; BLEI/HOUTEPEN/POSTMA-GOSKER 1989; 

POSTMA-GOSKER 1989; — GOSKER 1989; — Centraal Weekblad 
1990a; — Present 1990b; — Evangelisch Commentaar 1990c; — Het 
kerkelijk ambt... 1990d; — Centraal Weekblad 1992a; Missionaire 
Gemeente 1992b; — Predikant en Samenleving 1993c; — Centraal 
Weekblad 1993d; — Beroep: predikant 1993e; — Centraal Weekblad 
1994a; — Centraal Weekblad 1994b; — Woord en Dienst 1994c; — 
Werkboek Samen op Weg/- Kerkinformatie 1994d; Centraal Weekblad 
1994e — Praktische Theologie 1995; — Centraal Weekblad 1996a; 
Centraal Week- blad 1996b; Van top tot teen 1996c; Centraal Weekblad 
1996d; Centraal Weekblad 1996e; Centraal Weekblad 1997b; — Geen 
kerk zonder bisschop? 1997; — De weg van de liturgie 1998a; — 
Ouderlingenblad 1998b; — Willibrordkrant/CW 1998c; — Centraal 
Weekblad 1999a; — Centraal Weekblad 1999b. 

 
 
2. De ELK, die in 1985 voor het eerst officieel toenadering zocht tot het 

SoW-proces, telt in Nederland ± 30.000 leden en ongeveer 40 
predikanten. Deel uitmakend van een grote en invloedrijke traditie is de 
ELK in Nederland getalsmatig slechts een kleine minderheid. Er zijn 
gezaghebbende stemmen uit de ELK, die over de ambtsvragen 
gesproken hebben, met name betreffende GA. Zo hield W. Bleij een 
lezing tijdens de studiedag over GA, die gehouden werd op 27-01-1988 
te Amersfoort. Ook is er de officiële reactie op BEM, CRB V,18-22. Zie 
voorts publicaties rond ambt en ecclesiologie van J. Boendermaker en S. 
Hof, BOENDERMAKER 1973; 1989; 1996; HOF 1997. 

 
 
3. Over de achtergronden der ‘Basisbeweging': SCHILLEBEECKX 1979; KOL 

1979; VAN HOOIJDONK 1985. Over de huidige basisbeweging leze men 
het geschrift: Wat ons beweegt en gaande houdt. Over de basisbeweging 
in de jaren negentig, Utrecht 1995. 

 
 
4. ’Overbodig' heet bij J.C. Hoekendijk in het idioom van het evangelie 

‘overdadig'. "Het extra, dat God niet laten kon om boven het nodige uit te 
geven. Misschien komen we er nog het dichtst bij als we het ambt 
aanvaarden als een genadig surplus", HOEKENDIJK 1964,97. 

 
 
5. J.H. Baas, E.J. Beker, W. van Boeijen, L.A.C. van Ginkel, M. 

Groenenberg, I.J. van Houte, G.P. Klijn, H.M. Kuitert, G. Lugtigheid, J.M. 
van Minnen, J. Monteban, T. Poot, F.J. Pop, E. Pijlman, P.L. 
Schoonheim, J.H. Sillevis Smitt, G. Toornvliet, J.M. Vlijm, DE ACHTTIEN,  
Van kerken tot kerk 1961,10. 

 
 
6. Een goed beeld van de voorgeschiedenis en de oprichting van de Raad 

van Kerken in Nederland geeft W.R. van der Zee in zijn brochure 
Oecumene in Nederland, ook te vinden in: SCHAEFFER 1992

2
. 

 
 
7. Y. Congar beschrijft de kapitale verandering van de rooms-katholieke 

houding ten opzichte van oecumene. Hij noemt 20 november 1962 zelfs 
als de dag van het einde van de contra-reformatie, CONGAR 1987,1238. 

 
 
8. Bij het 25-jarig bestaan van het IIMO verscheen de herdenkingsbundel: 

Terugblik en perspectief. Interuniversitair Instituut voor Missiologie en 
Oecumenica 1969-1994, 1994. 
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9. De anglicanen hebben van oudsher een belangrijke oecumenische  
brugfunctie ingenomen, FRIELING 1992,248. ‘The Meissen Declaration' 
uit 1988 was een nieuwe belangrijke stap in de betrekkingen tussen de 
Duitse Evangelische Kerk (de EKD) en de Church of England. Ook ‘The 
Porvoo Common Statement' uit 1993 moet hier genoemd worden als een 
nieuwe stap in de oecumene tussen de Britse en Ierse anglicaanse 
kerken en de lutherse kerken in de Noord-Europese en Baltische landen, 
HÜFFMEIER/PODMORE 1996. 
 

10. Het rapport Intercommunie en ambt uit 1976 en de bespreking van C.P. 
van Andel 1978. Het rapport Das Geistliche Amt in der Kirche uit 1981 en 
de bundel onder redactie van Witte/Geurts uit 1988. Het Final Report 
[ARCIC] uit 1982, het antwoord van het Vaticaan uit 1991 en de 
Klarstellungen uit 1995. Het voorstel Einigung der Kirchen van H. Fries 
en K. Rahner uit 1983 (vijf drukken) en de bundel met reacties erop 
onder redactie van Houtepen uit 1989. Het Eindrapport van de 
Commissie Maaltijd des Heren en kerkelijk ambt uit 1989 en de 
antwoorden der kerken hierop, die verschenen in: Groeiende herkenning 
uit 1991. Het rapport Towards a Common Understanding of the Church 

(TCUC) uit 1990 en de bundel met reacties hierop onder redactie van H. 
Witte uit 1994. Ter voortzetting van het geloofsgesprek over het ambt 
organiseerde het IIMO een symposium op 07-11-1995 in het kader van 
het Willibrordjaar over het bisschopsambt, en op initiatief van M. Gosker 
en J. Kronenburg een studiedag op 31 oktober 1996, onder het motto 
Geen kerk zonder bisschop. De bundel over de beide studiedagen onder 
redactie van M.E. Brinkman en A.W.J. Houtepen verscheen in 1997. 

 
11. Nederlandse remonstranten en doopsgezinden hadden al bijna een eeuw 

geleden besloten tot de toelating van vrouwen tot de ambten. Zie voor de 
toelating tot het ambt voor vrouwen in de GKN en NHK: HULS 1965,94, 
DE WIT 1990 en BAKEMA/SLUIS-SLUIS 1994, waarin: WATTEL-DE HEER 
1994,34 en GROENENDIJK 1994,55. 

 
12. Sterke nadruk op gemeenteopbouw legde in hervormde kring H. 

Kraemer. In zijn De roeping der kerk, KRAEMER 1945,62  noemde hij dit 
het ‘wachtwoord' der vernieuwingsbeweging in de NHK. Het blad 
Wending bracht hierover een themanummer uit: Wending 5 (1950) 5/6. 

 
13. Dit was een rapport van de Commissie Gemeentestructuur, ingesteld 

door de Generale Deputaten voor de Evangelisatie. Het werd gevolgd 
door Kerk in zuiver perspectief?, KiZP 1971

2
. De titel stemt overeen met 

die van het derde hoofdstuk van het boek van J.C. Hoekendijk, De kerk 
binnenstebuiten, HOEKENDIJK 1964. In 1977 verscheen de bezinnings- 
nota: De geslotenheid vande kerkelijke gemeente. Er verscheen nog een 
derde rapport: Gemeentestructuur in perspectief. Een handreiking voor 
gemeenten die hun struktuur willen veranderen of vernieuwen, GiP 1982. 

 
14. Eerder schreef ik vanuit een zekere vanzelfsprekendheid, GOSKER 

1995b,22, dat de hoofdgedachte van KiP was, dat de hele gemeente 
draagster is van Gods bedoelingen. Bij herlezing viel me op, dat men ook 
spreekt over de gemeente als draagster van de bedoelingen van de kerk 
(pag. 63,66,67,75,80). Het rapport dat deputaten uitbrachten aan de 
Synode van Maastricht 1975/76 spreekt van de bedoelingen van de Heer 
van de kerk. 

 
15. 13 Trefwoorden: inventarisatie, registratie, betrokkenheid op de wereld, 

inspelen op de situatie, openheid, efficiëntie, variatie, specialisatie, 
mobiliteit en functionaliteit. 
 

16. Onder ‘ecclesia' verstaat men: de kerk, de gemeente, de gezamenlijke 
gelovigen in het NT. De termen worden door elkaar heen gebruikt als 
aanduidingen van het kerkelijk instituut, plaatselijk, regionaal en landelijk. 
In de SoW-kerken wordt thans duidelijk onderscheiden tussen ‘kerk' en 
‘gemeente'. Onder ‘kerk' verstaat men de landelijke kerk, onder 
‘gemeente': de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en 
dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten, Ontwerpordinanties, 
1997,13. 
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17. Zo ook LA 19: Het NT beschrijft niet één bepaalde vorm van ambt als 
blauwdruk of blijvende norm voor elk toekomstig ambt in de kerk. Veeleer 
blijkt uit het NT een veelheid van vormen, die op verschillende plaatsen 
en in verschillende tijden bestonden. 

  
18. Ik wijs nogmaals op het rapport: De geslotenheid van de kerkelijke 

gemeente, aangeboden aan de Generale Synode van Zwolle (1977), 

waarin de klacht over de geslotenheid van de kerkelijke gemeente als hét 
knelpunt wordt aangemerkt. 

 
19. In 1998 geeft de rooms-katholieke theoloog P. van Hooijdonk als reactie 

op het werk van J. Hendriks te kennen, dat hij in het denken van 
Hendriks de plaatsbepaling en de rol van een dominee voor de vitaliteit 
van de gemeente mist, VAN HOOIJDONK1998,54. 

 
20. Het misverstand als zou de GKN-predikant reeds in loondienst zijn is hier 

illustratief. Er is een stroming in de GKN, gesteund door A. van de Beek, 
die dit bepleit, VAN DE BEEK 1991,205. Principiële bezwaren ziet de 
laatste niet, omdat hij meent dat de vrijheid van de predikant er niet door 
zal worden aangetast, hetgeen ik betwijfel. Voor de NCRV-microfoon heb 
ik mij hierover op 14-02-2000 duidelijk uitgesproken. 

 
21.  J. Hendriks, een van de opstellers van het KiP-rapport, gaat er 

consequent van uit, dat deze tijd niet vraagt om ‘representatie', maar om 
‘participatie', HEITINK 1998,19. 

 
22. Volgens A.A. van Ruler berust het op een misverstand te denken, dat de 

tegenstelling tussen Rome en Reformatie zo loopt, dat bij Rome de kerk 
opgaat in de geestelijkheid (het ambt) en bij de Reformatie in het 
algemeen priesterschap der gelovigen (de gemeente). "Juist de 
Reformatie verstaat de genade uitdrukkelijk als iets dat tót de mens komt, 
overgebracht, bemiddeld, uitgedeeld moet worden. Daardoor geeft zij op 
een zeer diep gefundeerde wijze alle ruimte aan het bijzondere 
geestelijke ambt in de kerk, waarin Christus of God zelf optreedt in een 
tegenover met de zijnen", VAN RULER 1971,82. 

 
23. Rapport BII6 van de deputaten voor de bestudering van de vragen 

rondom het wezen en de functionering van het ambt aan de Generale 
Synode van de GKN, Haarlem 1973/74. Rapport BII3 van de deputaten 
voor de bezinning op het wezen en de functie van het ambt en de 
kerkeraad aan de Generale Synode van de GKN, Maastricht 1975/76. 
Aanvulling op het rapport BII3 van de deputaten voor de bezinning op het 
wezen en de functie van het ambt en de kerkeraad aan de Generale 
Synode van de GKN, Maastricht 1975/76. Verantwoordelijk waren: H.J. 
Bouwhuis, J.H. van Halsema, J. Thomas, O.C. Broek Roelofs. Dit 
deputaatschap had de opdracht om te komen tot een spoedige afsluiting 
van de bezinning over het wezen en de functie van het ambt. Voorts had 
men opdracht een kritische doorlichting te geven van het KiP-rapport, de 
vraag te beantwoorden welke inrichting van de kerk het meest gewenst 
is, en te onderzoeken of de kerkorde belemmeringen biedt en zo ja 
welke, teneinde een beleid te kunnen voeren, dat optimaal ruimte biedt 
voor initiatieven, die uit de gemeente voortkomen en die tot het werk van 
de kerk behoren. Men heeft niet aan de opdracht kunnen voldoen. 
Gespreksnota inzake het wezen en het functioneren van de ambten en 
de huidige kerkorde, samengesteld door de Adviesgroep Gemeente- 
structuur. Rapport van de voorlopige Kontaktraad voor Gemeenteopbouw 
aan de Generale Synode van de GKN, Zwolle 1977/78. Rapport BII3 van 
de deputaten voor Gemeentestructuur en Ambt aan de Generale Synode 
van de GKN, Zwolle 1977/78. Rapport BII77 van de deputaten voor 
Gemeentestructuur en Ambt betreffende de eerste vraag van het 
formulier voor de bevestiging van ambtsdragers aan de Generale Synode 
van de GKN, Zwolle 1977/78. Rapport H3 van de deputaten voor 
Gemeentestructuur en Ambt aan de Generale Synode van de GKN, Delft 
1979. 

 
24. Voor de coördinerende taak van het ambt zie ook J.P. Versteeg, 

VERSTEEG 1989,76-77. 
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25. Tijdens een door mij op 25-04-1994 in 's-Gravenhage gehouden 
voordracht over het ambt, klaagden enkele collega's, dat ze in hun 
ambtswerk ervoeren, dat gemeenten hen naar believen ‘van de plank 
haalden' om hen als een ‘blik predikant' open te trekken. Zulke uitspraken 
zijn illustratief voor het steeds functioneler wordende ambt. 

 
 
26. "De huidige kerkorde geeft onvoldoende ruimte voor een beleid, waarin 

plaats is voor initiatieven en activiteiten, die uit de gemeente voortkomen 
en tot het werk van de kerk behoren. Het organisatiepatroon, voorzover 
dat in de kerkorde is vastgelegd, is nogal eenzijdig. De kerkorde treft in 
hoofdzaak regelingen voor het goed kunnen functioneren van het ambt", 
GiP 1982,52. Dit is overeenkomstig de uitspraak van deputaten in hun 
rapport (H3) aan de Synode van Delft 1979. 

 
 
27. Rapport H2 van de deputaten voor gemeentestructuur en ambt aan de 

Synode van Dokkum 1983; Minderheidsrapport / Meerderheidsrapport 
H34 van de deputaten gemeentestructuur en ambt inzake het al dan niet 
verrichten van ambtelijke handelingen door pastoraal assistenten aan de 
Synode van Dokkum 1983; Rapport B48 van de deputaten voor de 
kerkorde in samenwerking met de sectie kerkelijke organisatie en 
voorzieningen van het deputaatschap gemeenteopbouw inzake de 
uitvoering van besluit H2 van de Generale Synode van Gouda 1985 
(Acta art. 222) aan de Synode van Emmen 1989. 
 

 
28. Er was met name van de kant van Deputaten Kerkorde bezwaar tegen 

deze kerkordewijziging gemaakt, maar de synode oordeelde, dat de 
wijziging toch zijn beslag moest krijgen, omdat de uitvoering van dit 
artikel "onverlet laat, dat de leiding van de gemeente berust bij de 
ambtsdragers". Hoe dit uitgevoerd zou moeten worden liet de synode 
over aan de vindingrijkheid van de kerkenraden, Kerkinformatie 1985, Nr 
167,6. 

 
29. De brochure is een uitgave van het ‘Centrum voor Gemeenteopbouw' 

(Leusden) en ont- stond in overleg met het ‘Netwerk gemeenteopbouw' 
(een groep provinciale adviseurs). 
 

 
30. Volgens A. van Ginkel is er zowel bij Noordmans als bij Van Ruler een 

overwaardering van het ouderlingenambt. "Van een sui-generis-karakter 
van dit ambt, waarvan Noordmans en vooral Van Ruler uitgaan, is geen 
sprake", VAN GINKEL 1975,297. 

 
31. Zie hoofdstuk 5 noot 37, PLOMP 1967,33. 
 
32. Het rapport [Van Ruler] 1965 werd uitgebracht onder verantwoordelijk- 

heid van A.A. van Ruler (voorzitter), W.Aalders, J.N.Bakhuizen van den 
Brink, J.M.Gerritsen, Th. L.Haitjema, G. Huls, H. van der Linde, J. Loos, 
P.A. van Stempvoort, W.C. van Unnik en A. de Wilde. 
 

33. G. Huls was in 1951 gepromoveerd op een studie over de dienst der 
vrouw in de kerk en maakte zich sterk voor de toelating van vrouwen tot 
de ambten. Een samenvatting van zijn dissertatie verscheen in de BBB-
reeks (boeken bij de bijbel) Nr 43, HULS 1965. 
 

34. Leden van het ‘Hilversums Convent', een gemeenschap van hervormd- 
katholieke theologen, waren o.a. J.N. Bakhuizen van den Brink, J.K. van 
den Brink, J.M. Gerritsen, J. Loos en H. Miskotte. Zij zochten langs de 
weg van historische continuïteit aansluiting bij de wereldkerk, met name 
Rome. J.M. Gerritsen werkte samen met anderen in 1950 mee aan de 
verklaring Hervorming en Catholiciteit en schreef in 1953 een studie, 
geheten: Het apostolisch ambt. J. Loos gaf in 1952 te kennen, dat hij 

over wilde gaan tot de Rooms-Katholieke Kerk. Drie jaar later deed hij 
samen met zijn vrouw die stap. 
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35. In Hervorming en Catholiciteit verklaren de opstellers: "Wij geloven,  dat   
Hij aan de oplegging der handen door de van hem geordineerde Opzie- 
ners voor alle tijden de mededeling van Zijn Heiligen Geest verbindt en 
dat het ambt berust op eenbijzondere genaderoeping en afzondering tot 
dezen heiligen dienst door den Heer der Kerk zelf. Wij stellen daarom de 
vraag of het enige Kerk geraden is, zich aan deze apostolische successie 
te onttrekken en of het ambt niet geheel onvol- doende gewaardeerd 
wordt door het slechts te zien als een verbijzonde- ring van het ambt aller 
gelovigen", LOOS/BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1950,10. 
 

36.  Over het ambtsgehalte van het ouderlingenambt: HAITJEMA 1923,105.  
Soon Gil Huh betoogt dat het schriftuurlijk ouderlingambt gelijk staat aan 
het apostolisch presbyterschap, SOON GIL HUH 1972,188. Ook H. Berk- 
hof stelt de ouderling (per ongeluk?) gelijk aan de oud-kerkelijke presby- 
ter, BERKHOF 1984,676, terwijl hij eerder had betoogd, dat de Dienaar 
des Woords de eigenlijke presbyter zou zijn, RAPPORT BERKHOF 1971, 
48;  R. Boon verdedigt daarentegen het tegendeel en hekelt de gedachte 
dat de gereformeerde ouderling de hoeksteen zou zijn van de gerefor- 
meerde kerkstructuur, BOON 1990,298. Bij Th.L. Haitjema vond ik deze 
gedachte overigens terug, HAITJEMA 1938,29, als zijnde de titel van een 
rede, die Ds. Wolfensberger hield op een algemene ledenvergadering 
van Kerkherstel. Zie verder over het ouderlingschap: MULDER 1952, VAN 

GINKEL 1975, BRONKHORST 1979, D.KOOLE/ VELEMA 1982, D.KOOLE/ 

VELEMA 19983. 
 

37. De universiteit van Leiden organiseerde op 21-11-1988 een studiedag, 
waarop bijval en tegenspraak naar voren kwam. Bijval was er van J. 
Nauta (‘Flexibele gemeentevormen in de eerste eeuw'). Kritiek kwam o.a. 
van K. Blei, die specifiek BEM in zijn reactie betrok (‘Gemeente, ambten 
en oecumene'), van M.J.G. van der Velden (‘Een uitverkoren geslacht'), 
die benadrukte, dat het moderne pluraliteitsdenken niet identiek is aan 
het bijbelse begrip ‘verscheidenheid', en van G. Bos, die een reactie gaf 
die geïnspireerd was door Ph.J. Hoedemaker en J.H. Gunning jr 
(‘Gemeente en ambt'). K. Runia zegt in zijn bijdrage (‘De Heer nu is 
Geest'), dat het boek van Dingemans voortreffelijk is, maar heeft toch 
grondige kritiek op het feit, dat Dingemans in feite de gemeente tot een 
vereniging maakt, die "het bestuur naar huis kan sturen", RUNIA 1989,39. 
De resultaten van deze dag zijn in een verzamelbundel gepubliceerd, 
HEERING 1989. 
 

38. K. Schippers signaleert binnen de GKN een ontwikkeling, die er toe kan  
leiden dat het predikantschap en de sacramentsbediening op een niet-
reformatorische wijze aan elkaar verbonden worden. Deze verbinding is 
dan het enige eigenlijke van het predikantschap. Dat noemt hij "eerder 
rooms-katholiek dan gereformeerd". Hij acht het aannemelijk, dat in de 
nieuwtestamentische tijd de avondmaalsbediening voorbehouden was 
aan de voorganger. De avondmaalsbevoegdheid leidt echter niet tot de 
bevoegdheid om de gemeente te leiden. Het is juist omgekeerd, 
SCHIPPERS 1985,17-20. 
 

39. De commissie benadrukte de rol van de part-time predikanten en de zo- 
genaamde ‘tentenmakende dienaren': mensen die naast hun 
predikantschap ook nog op andere wijze in hun onderhoud voorzien. In 
veel gevallen zijn zij een uitkomst voor de kleinschalige gemeenten. Ook 
wees de commissie op de mogelijkheid van schaalvergroting: het 
combineren van kleine gemeenten tot een streekgemeente. Tenslotte 
deed de commissie de aanbeveling om predikanten die in algemene 
dienst zijn (of een speciale opdracht hebben) meer te laten voorgaan in 
avondmaalsdiensten, hetgeen de synode de opmerking ontlokte, of we 
zo niet op weg zijn naar het creëren van rondreizende sacramentalisten. 

 
40. Kerken met een duidelijker ambtsvisie, zoals de Anglicaanse en de R.K. 

Kerk worstelen overigens ook met het probleem van een tekort aan 
gewijde ambtsdragers. Reagerend op de huidige SoW-problematiek 
erkent de rooms-katholieke oecumenicus A. van Eijk (thans voorzitter 
van de Raad van Kerken in Nederland) dat in zijn kerk een soortgelijke 
problematiek speelt. In 1994 kwam de General Synod van de Church of 
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England tot de uitspraak, dat leken-voorgangerschap (lay presidency) in 
de eucharistie onverenigbaar is met de anglicaanse traditie, VAN EIJK 
1998,25. 
 

41.  Het is niet duidelijk of hij hier onder de term ‘dragen van 
verantwoordelijkheid voor de sacramenten' ook de bevoegdheid om de 
sacramenten te mogen bedienen verstaat. 

 
42. Aan de ouderling zouden volgens R. Boon geen liturgische functies 

moeten worden toegekend, maar de diaken is op-en-top een liturgische 
figuur. Hij doet dienst bij vont, lezenaar en tafel. En als het gaat om een 
doop, om een dienst van Schrift en Tafel, om een huwelijks- of 
begrafenisdienst, zou het dan niet mogelijk zijn, dat de diaken, uitgaande 
van zijn liturgische taken, bij ontstentenis van een dienaar des Woords 
diens dienst zou waarnemen? BOON 1990,303. Dit was overigens door 
G. Heitink al eerder betoogd, HEITINK 1993,184. 

 
43.  In die volgorde vanwege het accent in I Cor. 11 op de zelfbeproeving en 

de schroom bij de avondmaalsviering (het eten en drinken tot een 
oordeel). Dit in verband met het thema van zijn boek, dat handelt over de 
problematiek van ambt en avondmaalsmijding. 

 
44. "In an exegetical chapter the source of Christian tradition is looked into. 

In all of the texts investigated there is no indication of administrators of 
communion in the New Testament church", VAN BEELEN 1996,231. 

 
45. Het ontwikkelen van een complete ambtsvisie is zeker een uitdaging. 

Zoals ik eerder schreef hoop ik, dat iemand die uitdaging om een 
katholiek-reformatorische ambtsvisie te ontwikkelen nog eens aanneemt, 
GOSKER 1999,1. 

 
46. Artikel V-1 van de Concept-Kerkorde van de SoW-kerken (1994), in 

tweede lezing onveranderd vastgesteld door de Trio-Synode (van 13-15
  november 1997 te Alphen aan den Rijn). 
 
47.  Deze gedachte wordt ook verwoord door L.J. Koffeman: "Waar zij belijdt, 

dat het ambt haar ‘van Christuswege' gegeven is zal de kerk zich hoeden 
voor elke functionalistische relativering van het ambt, zoals die helaas 
ook binnen de GKN wel te vinden is", KOFFEMAN 1994,27. 
 

48. Nederland kent de NHK, die verschillende richtingen heeft: de Waalse 
Gemeenten, de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, de 
Vrienden van Kohlbrugge, de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en 
de Zwingli-Bond. De GKN zijn in 1892 ontstaan uit een hereniging van 
Afgescheidenen (1834) en Dolerenden (1886). In 1944 vond de 
‘Vrijmaking' plaats. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ook 
ontstaan in 1892, als restgroepering die niet meeging met voornoemde 
hereniging. Men acht zich een voortzetting van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk, die ontstond in 1869 door de samensmelting van 
de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk en een deel van de 
Gereformeerde Kerk onder 't Kruis. De Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en Noord-Amerika zijn ontstaan in 1907 als een 
samensmelting van een ander deel van de Gereformeerde Kerk onder 't 
Kruis en enkele Ledeboeriaanse Gemeenten. De Oud-Gereformeerde 
Gemeenten zijn eveneens ontstaan in 1907, als restgroep die niet 
meeging met voornoemde hereniging, maar ze maakten zich ook los van 
de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland zijn ontstaan in 1953. Gegevens ontleend aan 
C.N. Impeta, IMPETA 19723. 
 

49.  In dit opzicht verschil ik van mening met M. Roensch, die het streven 
waarvoor FO zich inzet relativeert en zich afvraagt wat er zou gebeuren 
en wat het zou betekenen, wanneer het inderdaad zou komen tot 
onderlinge ambtserkenning tussen de kerken. "Dann wäre die Vision der 
einen sichtbaren Kirche auf Erden, die Vision mit der ‘Faith and Order' 
angetreten ist, Wirklichkeit. Ist das aber die Una Sancta Ecclesia 
Catholica, die wir glauben und bekennen?", ROENSCH 1984,146. 



247 
 

 
10 BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 
 
Een bijdrage aan: ‘De weg van de liturgie' 
 
Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een 
profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de 
gezamenlijke oudsten (I Tim. 4:14). 
 
 
 
 
1 INLEIDING 
 
Deze tekst was oorspronkelijk opgenomen in: De weg van de liturgie 
(OSKAMP/SCHUMAN 1998), een in Nederland verschenen protestants 
wetenschappelijk leerboek en naslagwerk ten behoeve van de 
protestantse theologische instellingen en allen die zich met liturgie 
bezighouden. Het werk is voortgekomen uit een initiatief van een 
‘platform voor liturgiedocenten', terwijl ook andere deskundige 
medewerkers werden aangetrokken.

1
 Dit is niet alleen inhoudelijk 

een baanbrekend werk, maar het doorbreekt ook in die zin grenzen, 
dat nagenoeg het hele protestantisme in zijn volle breedte er in is 
vertegenwoordigd.

2
 Mij was gevraagd het onderdeel ‘bevestiging van 

ambtsdragers' voor mijn rekening te nemen. 
 
In het leven van de gemeente is het aantreden van nieuwe ambts- 
dragers een belangrijk moment. Hoe wordt aan dit nieuwe begin 
vorm gegeven en wat zijn de spelregels die horen bij de bevestiging, 
verbintenis, intrede, inzegening, introductie, ordening of ordinatie van 
nieuwe ambtsdragers? Van betekenis voor de SoW-kerken is in dit 
verband de verschijning van de Proeve voor de eredienst, die onder 
de titel Bevestiging van ambtsdragers in 1989 werd uitgegeven, en 
waarin klassiek-reformatorische verworvenheden gepaard gaan met 
nieuwere oecumenische inzichten. Zoals te verwachten was zijn de 
reacties op deze Proeve, die uit de gemeenten gekomen zijn, zeer 
uiteenlopend. Enerzijds is er waardering, anderzijds is er ook kritiek 
op de te ‘hoge' ambtsopvatting, die er uit zou spreken. Ook is er 
kritiek op het door sommigen als ‘verheven' en als ‘afstandelijk' 
ervaren taalgebruik.

3
 Onderstaande tekst is een licht gewijzigde en 

verkorte versie van mijn bijdrage. Met name de gedeelten die BEM 
betreffen zijn weggelaten, omdat deze bij de kritische beoordeling en 
hermeneutische doorlichting van de Limatekst over het ambt 
behandeld zijn. 
 
 
2 TERMINOLOGIE 
 
Bevestiging van ambtsdragers. Dit is in het gereformeerd protestan- 
tisme de vanouds vertrouwde term, ongeacht of het nu gaat om een 
eerste of om een volgende bevestiging. De bevestiging in een 
kerkelijk ambt wordt beschouwd als de openbare vaststelling en 
bekrachtiging van iemands roeping tot de dienst aan God en de 
gemeente. In de Proeve wordt nu onderscheid gemaakt tussen een 
(eerste) bevestiging en een (volgende) verbintenis. Van ‘bevestiging' 
spreekt men alleen in het geval dat een ambtsdrager voor de eerste 
maal in het midden van de gemeente onder aanroeping van de 
Heilige Geest en met handoplegging in een der ambten wordt 
gesteld. Bij een eventuele tweede (of volgende) ambtsbevestiging 
spreekt men van een ‘verbintenis'. 
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Verbintenis. Deze term is in de Proeve gentroduceerd voor wat men 
in het dienstboek van de NHK gewoon was een ‘latere bevestiging' te 
noemen (Dienstboek in ontwerp 1955,142). Het onderscheid is dus 
niet nieuw. Reeds in voornoemd dienstboek treffen we (overigens 
alleen bij de dienaren des Woords) onderscheiden bewoordingen 
aan voor een ‘bevestiging' en een ‘latere bevestiging'. Bij 
ouderlingen, diakenen of mensen die in een bediening worden 
gesteld, geldt dat onderscheid evenwel niet. De Proeve stelt voor de 
term ‘verbintenis' te gebruiken, wanneer een dienaar des Woords — 
nu zonder handoplegging — aan een tweede of volgende gemeente 
wordt verbonden of een andere opdracht krijgt. Hierachter schuilt de 
gedachte, dat de continuïteit van het werk van een predikant 
gegeven is met het feit, dat deze verbonden is aan heel de kerk. Ook 
wanneer 
een predikant een nieuwe verbintenis met een andere gemeente 
aangaat kan er geen sprake zijn van herbevestiging, omdat de 
bevestiging eenmalig is (VAN DE KAMP 88,271). Bij ouderlingen en 
diakenen is de continuïteit echter gegeven — zo is de gedachte — 
met de gemeente waartoe ze behoren. Het blijft onduidelijk of men in 
het geval van voortzetting of hervatting van het ambtswerk van niet-
predikanten tijdens een tweede of een volgende ambtstermijn van 
een ‘bevestiging' wil blijven spreken. Het ligt voor de hand dat niet te 
doen, maar ook de term ‘verbintenis' is minder geschikt, omdat de 
kandidaten (in tegenstelling tot de dienaren des Woords) reeds als 
leden aan de gemeente verbonden zijn waarvan zij ambtsdragers 
zijn of worden. De Proeve maakt ook bij ouder- lingen en diakenen 
onderscheid in het ritueel, afhankelijk van de vraag of men aan een 
eerste of aan een volgende ambtstermijn begint, of de tweede termijn 
direct aansluitend is aan de eerste of niet, of de bevestiging plaats 
vindt in dezelfde of in een andere gemeente, en of men in hetzelfde 
of in een ander ambt gesteld wordt (een voormalig ouderling wordt 
diaken of omgekeerd). In al deze gevallen wordt het ritueel aan de 
betreffende situatie aangepast. Evenals bij predikanten in hun 
tweede of volgende gemeente wordt het ook bij ouderlingen en 
diakenen niet nodig geacht alle vragen opnieuw te stellen, omdat 
eenmaal gedane beloften van kracht blijven. Ze worden wel weer in 
herinnering gebracht. Na de zegen- wens ontvangt de ambtsdrager 
dan een handdruk als teken van gemeenschap. 
 
Herbevestiging. In de Proeve wordt bezwaar gemaakt tegen de term 
‘herbevestiging'.

4 
In de praktijk vindt het bevestigingsritueel bij 

predikanten slechts eenmaal in het leven plaats, en wel aan het 
begin van hun dienst. Dat roept vragen op. Is er geen sprake van 
herbevestiging wanneer een predikant weer in het ambt wordt 
gesteld na tijdelijk buiten dienst te zijn geweest? Verlof uit dienst is 
mogelijk, zegt LA 49, maar de ordinatie kan niet worden herhaald. Is 
er sprake van bevestiging of van herbevestiging wanneer een 
predikant na het emeritaat een ouderlingschap op zich neemt? 
Ouderlingen en diakenen kunnen volgens deze regel wel meerdere 
malen met epiclese en handoplegging in hun ambt worden 
bevestigd. Het lijkt wat gekunsteld om dan niet van een 
‘herbevestiging' te mogen spreken, temeer daar een vervangende 
term voor iemands tweede of volgende bevestiging in een ander 
ambt (of in hetzelfde ambt maar in een andere gemeente) ontbreekt 
(DE JONG 1991,92). De achterliggende gedachte, dat de continuïteit 
bij een dienaar des Woords in het ambt zelf gelegen is en dat die 
continuïteit bij het ambt van ouderling en diaken bij de gemeente ligt, 
behoeft mijns inziens nog nadere explicatie. En wat is precies het  
verschil tussen handoplegging bij ordinatie, doop, huwelijksbeves- 
tiging en bevestiging van lidmaten (BEKER/HASSELAAR 1990,98)? 
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Intrede. In de Evangelisch-Lutherse Kerk spreekt men van ‘intrede' 
wanneer het gaat om de inleiding van een reeds geordineerde 
predikant in de gemeente (VAN DER HORST 88,281). In de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland spreekt men van ‘intrede' wanneer een predikant na de 
bevestiging voor de eerste keer als voorganger dienst doet. Tot voor 
kort was het gewoonte dat de bevestiging in een morgendienst plaats 
vond, terwijl de geordineerde predikant dan 's middags (of een week 
later) intrede deed. Om praktische redenen vinden bevestiging en 
intrede tegenwoordig vaak in dezelfde dienst plaats, meestal in de 
middagdienst om ook de aanwezigheid van collega-predikanten 
mogelijk te maken. In de NHK is de bevestiger veelal de betreffende 
consulent, in de GKN ligt dat wat ruimer en kan elke collega-
predikant in principe de bevestiging leiden. In de ELK wordt de 
ordinatie van een predikant altijd geleid door de president van de 
synode, terwijl tevens alle kerkenraden en predikanten van de hele 
kerk uitgenodigd worden de ordinatie bij te wonen. 
 
 
Inzegening. Hieronder verstaat men soms de zegenbede die tijdens 
de handoplegging wordt uitgesproken als onderdeel van het 
bevestigingsritueel. Maar de benaming wordt ook wel in meer 
algemene zin gebezigd. We treffen de term specifiek aan in het 
Formulier voor ontslag en inzegening van leden van de kerkenraad 
van de ELK. Kerkenraadsleden (ouderlingen, diakenen en 
kerkrentmeesters) zijn geroepen om bijstand te verlenen aan het 
ambt van Woord en sacrament en om leiding te geven aan het 
gemeenschapsleven der kerk. Bij hun inzegening leggen ze de 
belofte af, dat ze voor God en de gemeente de hun toevertrouwde 
taak zullen waarnemen overeenkomstig de ordeningen van de 
Evangelisch-Lutherse Kerk en dat ze door hun dienst de gemeente 
zullen opbouwen. Na de belofte volgt het gebed onder 
handoplegging. 
 
 
Introductie. Deze term is een synoniem voor reeds eerder genoemde 
termen als ‘verbinden aan een gemeente', ‘verbintenis', ‘latere 
bevestiging' en ‘intrede'.  
 
 
Ordening of ordinatie (de term is ontleend aan het Romeinse recht) is 
de benaming die de Evangelisch-Lutherse Kerk gebruikt voor de 
(eerste) bevestiging in het ambt van predikant, maar de term 
fungeert ook in de brede oecumene, omdat men er de voorkeur aan 
geeft bij het zoeken naar bewoordingen voor oecumenische teksten 
zowel de gereformeerde term ‘bevestiging', als ook de katholiserende 
term ‘wijding' met de daarbij behorende ontologisch-sacramentele 
lading te vermijden. In de Proeve treffen we overigens in de epiclese 
de katholiserende bewoordingen aan: ‘om gewijd te worden aan uw 
dienst' (Proeve 1989,51). 
 
 
Abstracte, absolute of generale ordinatie. Hieronder wordt een 
ambtsbevestiging verstaan die niet direct verbonden is aan een 
bepaalde dienst in de kerk of aan de beroeping door een concrete 
gemeente, zoals in sommige lutherse en geünieerde kerken in 
Duitsland wel is voorgekomen. Het bezwaar hiertegen is dat er 
gevaar bestaat, dat de ambten dan los van de geloofsgemeenschap 
kunnen gaan functioneren.  
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Dat is zeker ongewenst, als er simonie in het spel is, hetgeen reeds 
door het concilie van Chalcedon veroordeeld werd (DENZINGER 304). 
Maar ook als het niet gaat om geld of eer is zo'n absolute ordinatie in 
het algemeen niet wenselijk (VAN DE KAMP 88,271) en dit gebruik is 
reeds door Melanchthon als abusus (misbruik) getypeerd. Toch is het 
ook in Nederland wel overwogen en hier en daar in praktijk gebracht. 
Zo kende Friesland in de tijd van de Republiek een ‘algemene 
zending', waarbij peremptoir geëxamineerden mochten preken en de 
sacramenten bedienen, maar ook deel konden hebben aan de 
uitoefening van de tucht. De andere provincies hebben zich daar 
toen tamelijk heftig tegen verzet (LEKKERKERKER 1971b,220). 
 
 
3 VOORBEREIDING EN PLAATS IN DE EREDIENST 
 
De namen van nieuwe ambtsdragers dienen tijdig bekend gemaakt 
te worden om de gemeente gelegenheid te geven eventuele wettige 
bezwaren in te dienen. Zowel de eigen roeping van de betrokkenen 
als de beroeping door de gemeente zijn voorwaarden om tot 
ordinatie te kunnen overgaan. De Proeve stelt voor de feestelijke 
bevestiging van ambtsdragers zo veel mogelijk buiten de ‘paarse' 
tijden van boete en inkeer te houden en anders bij voorkeur voor de 
‘roze' zondagen te kiezen: de derde zondag van Advent (Gaudete), 
de vierde zondag van de veertig-dagen tijd (Laetare). Ook Pinksteren 
is een goede gelegenheid voor de ordinatie van nieuwe ambts- 
dragers. Van oudsher is de liturgische kleur rood als een verwijzing 
naar de Heilige Geest en het pinkstervuur. Passend is het zingen van 
het Veni Creator Spiritus, Kom Schepper Geest.  
 
Waar andere tradities er aan hechten het ambtswerk van de 
geordineerde te laten beginnen bij de tafeldienst, heeft de Reformatie 
van meet af aan de dienst van het Woord geaccentueerd. Als er 
geen aparte intrededienst wordt gehouden, kan de te bevestigen 
predikant in de voordienst (bijvoorbeeld na kyrie en gloria) 
geordineerd worden en daarna in de Woorddienst voorgaan. De 
bevestiger zal dan meestal niet preken, om verdubbeling te 
voorkomen. Als toch de wens leeft dat de bevestiger de Schrift 
uitlegt, kan deze de Woorddienst verzorgen, waarna de ordinatie of 
het verbintenisritueel plaats heeft. Daarna kan de zojuist bevestigde 
predikant voorgaan in de viering van het avondmaal. Een andere 
mogelijkheid is dat de bevestiger in de morgendienst eerst de 
Woorddienst en vervolgens de ordinatie of het verbintenisritueel 
verzorgt, terwijl de zojuist bevestigde predikant in een aparte 
intrededienst de Schriften uitlegt. De bevestiging van ouderlingen en 
diakenen zal gewoonlijk plaats vinden na de Woorddienst. 
 
 
 
4 ONDERDELEN VAN HET RITUEEL 
 
De ordinatie kent een aantal vaste onderdelen van het ritueel 
(GRISBROOKE 1980, 111). Daartoe behoren de presentatie, de 
onderwijzing, de vragen, het eigenlijke bevestigingsritueel (de hand- 
oplegging onder aanroeping van de Heilige Geest) en de voorbeden 
van de gemeente. Ook worden de aftredende ambtsdragers met een 
goed woord publiekelijk van hun ambt ontheven. 
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De ‘presentatie'. De te bevestigen ambtsdragers worden aan de 
gemeente voorgesteld. Tot op heden gebeurde dit door eenvoudig 
de namen te noemen en bij wijze van mededeling vast te stellen dat 
er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. In de Proeve wordt deze 
eenvoud doorbroken door het voorstel een liturgische samenspraak 
te introduceren tussen de bevestiger, de vertegenwoordiger van de 
kerkenraad en de gemeente in haar geheel. De bevestiger vraagt of 
er wettige bezwaren zijn ingebracht. De vertegenwoordiger van de 
kerkenraad antwoordt geheel naar verwachting ontkennend. De 
gemeente spreekt haar dank aan God uit (de acclamatie), want de 
ambtsdrager is waardig bevonden (axios). 
 
 
De ‘onderwijzing'. Er wordt verschillend gedacht over de vraag of het 
lerende element eigenlijk wel in de liturgie thuishoort. Lange tijd was 
dit onderdeel in bevestigingsformulieren niet ongewoon maar ook 
niet geliefd. "Droog en koel van toon, niet bezielend" (BARGER 
1907,259). De Evangelisch-Lutherse Kerk kent de onderwijzing niet 
en heeft voldoende aan een paar korte kernachtige Schriftwoorden. 
In de Proeve treffen we drie modellen als voorbeeld aan. Het eerste 
is kort en bondig, het tweede eigentijds en aansprekend, het derde 
nogal prekerig. 
 
 
 
5 DE VRAGEN 
 
De ‘vragen'. Het stellen en beantwoorden van de vragen is een 
belangrijk onderdeel van het ritueel. Hoewel we in de ontstaans- 
geschiedenis van de klassiek-gereformeerde vragen, in de Weselse 
Artikelen (1568) en bij M. Micron (MICRON (1554) 1563) nog andere 
‘leer'-rijke elementen aantreffen (betreffende Jezus Christus, mens 
uit mens naar het vlees, maar ook waarachtig en eeuwig God, 
bovenal in de enigheid der goddelijke drievuldigheid geprezen), zijn 
uiteindelijk drie inhoudelijke criteria overgebleven. Allereerst de vraag 
naar de roeping [Micron: "Ghevoeldy niet den inwendighen aenblaes 
des heylighen Gheests in herte..."]. Vervolgens de vraag naar de 
trouw aan de Heilige Schrift ["Gheloofdy niet, dat de Prophetische 
ende Apostolische leeringhe des ouden ende Nieuwen Testaments 
in de Bibeleche schriften begrepen..."]. En tenslotte de vraag naar de 
tucht ["Gekendy niet u schult ende officie te wesen, dat ghy in uwe[n] 
dienst onstraffelick leven sult..."]. De vraag die we bovendien (bij 
Micron nog als de derde vraag) aantreffen ["Wildy niet in desen gront 
der ghemeinten Gods na u vermoeghen in uwen dienst vast 
blyve[n]..."], verwijst naar I Cor. 3:12 en heeft betrekking op de 
opbouw van de gemeente. De Synode van Dordrecht (1578) 
formuleerde de vragen als volgt: 
 
1. Ten Ien Of sy ghevoelen dat sy van Gode ende syner Ghemeynte 

wettelick tot desen dienste beroepen syn? 
 
2.  Ten IIen oft sy de H. bybelsche Schrift voor het eenich woordt Gods ende 

de volcomen leere der salicheyt houden, ende alle ketteryen daerteghen 
strydende verwerpen? 
 

3  Ten letsten, Of sy haren dienst na den Reghel deser leere ghetrouwelick 
te bedienen, ende den seluen met een vroom leuen te verchieren bereyt 
sijn? Item, soo sy yets doen dat strafbaer is, of sy haer seluen der 
Christelicker vermaninghe onderwerpen?

5
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In de klassieke vraagstelling van de Synode van Dordrecht speelt duidelijker 

dan bij Micron ook de wettigheid een rol. Dit was nodig om te 
voorkomen dat loslopende lieden zichzelf als predikers zouden 
opwerpen zonder daartoe op wettige wijze door de kerk te zijn 
aangesteld. In de Proeve is dit aspect van wettigheid, dat nog wel 
voorkomt in de eerste vraag van het dienstboek wel opgenomen in 
de presentatie, maar verder buiten de vraagstelling gehouden 
(Dienstboek in ontwerp 1955,141). In de Gereformeerde Kerken in 
Nederland was dat al sinds 1963/64 het geval (HOOGSTRATE 

1983,179). In het Dienstboek in ontwerp (1955) en in het Kerkboek 
(1967/ 68) als ook in de Proeve handelt de eerste vraag over de 
vocatio. Het betreft zowel de vocatio interna (eigen roeping) als 
externa (beroeping door de gemeente). De tweede vraag betreft de 
Heilige Schrift. De Evangelisch-Lutherse Kerk kent overigens een 
andere volgorde van de vragen. Daar handelt de eerste vraag over 
de belijdenis van de Heilige Schrift als bron en norm van de 
boodschap die de kerk heeft te verkondigen. In het Dienstboek in 
ontwerp en in het Kerkboek luidde de tweede vraag: "Houdt gij de 
Schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord 
Gods en de volkomen leer der zaligheid en verwerpt gij alle leringen, 
die daartegen strijden?". Oorspronkelijk volgde na de ‘leer der 
zaligheid' nog de zinsnede ‘welke summierlijk in den Catechismus 
begrepen is'. Deze laatste toevoeging werd reeds door de Dordtse 
Synode van 1578 weggelaten. Om misverstand te voorkomen 
spreekt de Proeve nu ook niet meer over de ‘leer der zaligheid', 
wegens de huidige - maar oorspronkelijk niet bedoelde - associatie 
met het hiernamaals. Als nieuw element voegt de Proeve (refererend 
aan Ps. 119:105) de zinsnede toe: "bij het licht waarvan wij leven". 
Men wilde naast het traditionele afwerende element niet alleen een 
positief element toevoegen, maar dat ook vooraf laten gaan. De 
derde vraag betreft vanouds de wijze waarop de geordineerde leeft 
en werkt. Men beloofde trouwe ambtsbediening, vrome levenswandel 
en onderwerping aan het opzicht van de kerk.  
 
In de GKN kwam daar in 1963/64 de belofte van geheimhouding bij. 
De Proeve sluit hier bij aan, terwijl naast de trouw ook de liefde voor 
de gemeente en voor "alle mensen die de Heer op uw weg brengt" 
als nieuw aspect is toegevoegd. Tenslotte beloofde de geordineerde 
zich te onderwerpen aan de tucht van het geloof (de uitdrukking is 
ontleend aan de Liturgische Handreiking uit 1967) en het opzicht der 
kerk. In het Kerkboek was de vraag naar de bereidheid zich te 
voegen onder het opzicht der kerkelijke vergaderingen overigens een 
aparte vierde vraag. 
 
 
6 EPICLESE EN HANDOPLEGGING 
 
Het eigenlijke bevestigingsritueel wordt gevormd door handoplegging 
onder aanroeping van de Heilige Geest (epiclese). Handoplegging is 
een symbolische handeling, die we in het Oude Testament 
aantreffen in verband met de zegen, het offer, de steniging en de 
ordinatie. In het algemeen neemt men aan dat de oorsprong van de 
christelijke handoplegging in het nabijbelse jodendom ligt. L.A. 
Hoffman acht het zoeken naar een analogie van de christelijke 
ordinatie in de vroeg-joodse traditie een onvruchtbare onderneming 
(HOFFMAN 1980,35). In de nieuwtestamentische gegevens vinden 
we geen analogie met de joodse tempeldienst, de lijn loopt via de 
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synagoge. In het Nieuwe Testament vinden we handoplegging bij 
genezing, offer, doop en opdracht tot dienst. In de vroege kerk speelt 
handoplegging ook een rol bij vergeving, exorcisme en ordinatie van 
ambtsdragers.  
 
De Reformatie heeft na enige aarzeling toch aan handoplegging 
vastgehouden ondanks de vrees voor ‘roomse superstitiën' (CALVIJN 
Institutie IV,3,16). De reformatoren keerden zich fel tegen de 
middeleeuwse gedachte dat de geordineerden via handoplegging 
een sacramenteel merkteken (character indelebilis) ontvingen en 
bestreden dat de kerk ex opere operato over de Heilige Geest zou 
kunnen beschikken. Men verzette zich tegen het denk- beeld, dat 
aan de geordineerden op welhaast magische wijze — via epiclese en 
handoplegging — ambtsgenadegaven werden verleend, maar men 
hield in verband met de bijbelse herkomst vast aan de waarde van 
de handoplegging bij diegenen, bij wie het ambts- charisma door de 
geloofsgemeenschap was herkend en erkend.  
 
Onder invloed van de oecumenische gedachte lijkt het teken van de 
handoplegging in onze tijd weer aan betekenis te winnen (Groeiende 
herkenning 1991,15). Ooit liet de Synode van Wesel (1568) de zaak 
over aan de vrijheid van de kerken. Artikel 16 van de Acta van de 
Synode van Emden (1571) bepaalde, dat de dienaren des Woords 
"met ghebeden... ende oplegghinghe der handen doch sonder 
superstitie ende noodsaeckelickheit (absque superstitione tamen et 
necessitate)" bevestigd moesten worden. Over het al of niet opleg- 
gen der handen rezen telkens kwesties. In grote lijnen kwam het er 
op neer, dat men van oordeel was dat handoplegging in wezen niet 
beslist noodzakelijk was, maar toch heilig en goed. De Synode van 
Middelburg (1581) liet de keuze open tussen handoplegging of 
anders "het geven der Rechterhand der gemeenschap" (artikel 15), 
en bepaalde dat men de handoplegging niet moest gebruiken bij de 
bevestiging van diegenen die tevoren gediend hebben.

6
  

 
Geheel in de lijn van terughoudendheid, maar verrijkt door nieuwe 
oecumenische inzichten aangaande de waarde van handoplegging, 
besloot de Combi-Synode van Lunteren 1988 handoplegging niet 
alleen als vanouds bij dienaren des Woords, maar ook bij de 
bevestiging in het ambt van ouderling en diaken aan te bevelen. De 
bevestiger legt de handen op, in het geval van een dienaar des 
Woords samen met de andere aanwezige predikanten. Het voorstel 
van de Proeve om drie ambtsdragers aan de handoplegging te laten 
deelnemen berust op oude tradities. We vinden dat bijvoorbeeld 
terug in het jodendom, waar de gedachte algemeen aanvaard is dat 
een quorum van drie deelnemers aan de ordinatie een vereiste is.  
 
L.A. Hoffman stelt hier wel de nodige vraagtekens bij (HOFFMAN 
1980,32), maar dan vooral betreffende de — in zijn ogen 
ondeugdelijke — bewijsvoering. Ook de Anglicaanse Kerk houdt de 
voor-reformatorische traditie in ere dat bij een bisschopswijding drie 
collega-bisschoppen betrokken zijn (BRADSHAW 1980,103). Het 
Eindrapport van de Commissie Maaltijd des Heren en kerkelijk ambt 
spreekt eveneens over de twee mede-wijdende bisschoppen 
(Eindrapport 1989,94). Een andere overweging is dat het ook uit 
praktisch oogpunt een gewenst aantal lijkt, teneinde elke schijn van 
een ‘klerikale show' (VAN HARTEN 1987,69) te voorkomen.  
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Het Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk geeft als ordinatie- 
formule: "Als geroepen en geordend dienaar van Jezus Christus en 
in opdracht van de Evangelisch-Lutherse kerk bevestig ik u op grond 
van uw belofte in het ambt van Woord en sacrament, in de naam des 
Vader en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen" (Dienstboek 
(1955) 1992,59). Bij de inleiding van een reeds geordineerde 
predikant wordt de tekst Ef. 3:20-21 uitgesproken.  
 
Het Dienstboek in ontwerp geeft als bevestigingsformule voor een 
predikant voor gewone werkzaamheden bij een eerste bevestiging 
onder handoplegging: "God, onze hemelse Vader, die u geroepen 
heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn Geest, versterke u 
door zijn hand en regere u zo in de bediening van uw ambt, dat gij 
daarin naar behoren en vruchtbaar moogt wandelen, tot grootmaking 
van zijn Naam en tot verbreiding van het Rijk van zijn Zoon Jezus 
Christus. Amen" (Dienstboek in ontwerp 1955,142). En voor een 
predikant bij een latere bevestiging: "God, onze hemelse Vader, 
verbinde u aan deze gemeente (aan het u opgedragen dienstwerk) 

en verlichte u door zijn Heilige Geest, opdat gij moogt arbeiden tot 
verheerlijking van zijn Naam en tot verbreiding van het Rijk van 
Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Amen".  
 
Het Kerkboek 1967/68,435 geeft als bevestigingsformule voor een 
predikant: "God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze 
heilige dienst, versterke u door zijn hand, verlichte u door zijn Geest 
en zegene u zo in uw bediening, dat gij daarin op de rechte wijze en 
met vrucht moogt werkzaam zijn, tot verheerlijking van zijn naam en 
tot uitbreiding van het Rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen".  
 
In het Dienstboek in ontwerp 1955 en in het Kerkboek 1967/68 valt 
de bede om de Heilige Geest samen met de bevestigingsformule, als 
het ware in één en dezelfde ononderbroken beweging. In de 
Evangelisch-Lutherse Kerk wordt de bevestigingsformule na het 
jawoord van de te bevestigen ambtsdrager uitgesproken, waarna 
handoplegging volgt onder zegenbede. Het is opmerkelijk, dat in de 
officiële bewoordingen van de ELK bij de ordinatie de Heilige Geest 
niet wordt genoemd. In de Proeve wordt in zoverre van de tot nu toe 
gebruikelijke volgorde afgeweken, dat eerst in een afzonderlijke bede 
om de Heilige Geest gebeden wordt. Vervolgens wordt tijdens de 
handoplegging, die geïnterpreteerd wordt als "zichtbare gestalte van 
de verhoring van dat gebed" (sic!) de bevestigingsformule uitgespro- 
ken: "God onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige 
dienst en in wiens Naam wij u thans in het ambt van dienaar des 
Woords bevestigen, verlichte u door zijn Geest en sterke u door zijn 
hand; Hij zegene u alzo in uw bediening, dat zijn gemeente onder uw 
handen worde gebouwd tot verhaasting van de heerschappij van de 
Messias Jezus, zijn Zoon. Amen". Daarna nemen ook de andere 
dienaren aan de handoplegging deel. Zij kunnen dat stilzwijgend 
doen of een eenvoudig eigen woord spreken. De Proeve wil 
voorkomen dat er eigenmachtig wijzigingen aangebracht worden in 
de officiële bewoordingen, maar de vreemde zinsnede: ‘dat de 
gemeente onder uw handen worde gebouwd tot verhaasting...' vraagt 
er als het ware zelf om. Het aangebrachte onderscheid tussen 
epiclese en bevestigingsformule, de volgorde van de ordinatieritus 
(het gebed vóór in plaats van tijdens de handoplegging) en de ge- 
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geven interpretatie van de handoplegging die zo een meerwaarde 
lijkt te krijgen, vragen om nadere explicatie. En vanwaar de 
verandering van ‘regeren' (MICRON (1554) 1563,25-26) naar 
‘zegenen' in de bevestigingsformule?

7
 Naast de kernriten (epiclese 

en handoplegging), die na Vaticanum II nog een sterker accent 
gekregen hebben (Liturgie van de sacramenten deel 9 1977,9) kent 
de Rooms-Katholieke Kerk ook secundaire wijdingsriten, die 
voldeden aan het verlangen naar aanschouwelijkheid, zoals de 
investituur (de bekleding met stola en liturgisch gewaad), de zalving, 
de overhandiging van het evangelieboek, de ring, de mijter en de staf 
(Eindrapport 1989,95). Het voorstel van de Proeve om een diaken 
eventueel een rode stola aan een zojuist geordineerd predikant te 
laten aanreiken, is mede tegen deze achtergrond een niet onbetwist 
ritueel (AALDERS 1992,188). Deze angst voor pseudo-rituelen wordt 
in de Proeve zelf ook helder onder woorden gebracht (Proeve 
1989,29). Toch kan men heel goed pleiten voor een herwaardering 
van oude rituelen (zonder hun hiërarchische beladenheid) in onze 
tijd, die meer dan vroeger open staat voor het visuele. 
 
 
 
7 BETROKKENHEID VAN DE GEMEENTE 
 
De Proeve stelt voor, dat de gemeente na de ordinatie met een 
luidop gesproken jawoord beaamt, dat ze de nieuwe predikant in 
gebed wil dragen en bereid is mee te werken in de wijngaard. Bij 
ouderlingen en diakenen belooft de gemeente achter hen te staan bij 
hun ambtsuitoefening. Ook LA 42-43 wijst op de wederzijdse ver- 
plichting van de geordineerden en de geloofsgemeenschap. Nieuw is 
hier niet de actieve betrokkenheid van de gemeente, die steeds is 
verondersteld en ook op deze plek in de liturgie door een 
(vermanend c.q. bemoedigend) woord werd opgewekt. Nieuw is wel 
de dialogische vorm, waarin de gemeente zich ook werkelijk met een 
jawoord uitspreekt en zo blijk geeft van haar solidariteit met de zo- 
juist geordineerde ambtsdrager. Deze positieve beaming is een 
bemoediging en een hartversterking voor ambtsdragers die gereed 
staan hun ambtswerk aan te vatten, en als zodanig op deze plaats 
zinvol.  
 
Van oud-katholieke zijde is op deze ontwikkelingen positief 
gereageerd precies in verband met de uitbreiding van de 
handoplegging naar de drie ambten. M.F.G. Parmentier ziet het als 
een niet onbelangrijke stap in de richting van het door onszelf serieus 
nemen van onze eigen ambten (PARMENTIER 1988,284). Op grond 
van I Tim. 4:14 is er voor gepleit ook de oudste ouderling aan de 
handoplegging te laten deelnemen. De commissie dienstboek wijst 
dit in meerderheid af met als argument, dat handoplegging tot de 
bisschoppelijke bevoegdheden behoort, die in de Reformatie over 
gegaan zouden zijn op de dienaren des Woords. Anderen menen, 
dat deze bevoegdheden juist op de ambtelijke colleges zijn 
overgegaan (OSKAMP 1990,139), omdat in de gereformeerde traditie 
het ambt van ouderling niet principieel onderscheiden is van het 
ambt van bisschop (BEKER/HASSELAAR 1990,88). Een heldere 
argumentatie, die duidelijk maakt waarom ouderlingen en diakenen 
wel passief maar niet actief aan de ordinatie kunnen deelnemen, 
ontbreekt evenwel. Vanuit een oecumenische optiek is dat een 
gemiste kans om recht te doen aan de eigenaardigheid en de 
volwaardigheid van de drie ambten. Behalve de door de gemeente  
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uitgesproken belofte is ook de voorbede voor de nieuwe 
ambtsdragers door de gemeente van het grootste belang. De Proeve 
kent een groot aantal gebeden en voorbeden. Alleen al in het 
bevestigingsritueel is vier maal een bede aanbevolen, nog afgezien 
van de overige gebeden in de dienst. Op hun functie en betekenis 
kan ik hier niet ingaan (Zie GRISBROOKE 1980,115-116 en GY 
1980,70-93). Hier geldt echter ook: niet het vele is goed, maar het 
goede is veel. Tenslotte geef ik een voorbeeld van een voorbede van 
de hand van W. Barnard.  
 
 
 

En wij bidden U voor wie hier dienst verrichten: 
kerkvoogd en cantor, zangers en speellieden, 
koster, diaken of ouderling, 
dienst bij de groten, dienst bij de kleinen. 
Voor de dienstgangers bidden wij, 
geroepen tot een vaste taak. 
Voor de kerkvoogden, dat zij huishoudelijk bekwaam 
als Martha zullen zijn 
en onbekrompen als Maria. 
Voor de diakenen, dat zij de dienst aan de mensen 
ten uitvoer leggen met trouw en fantasie. 
Voor de ouderlingen, die mensen bezoeken 
als afgezanten van ons hier bijeen, 
dat ze met inzicht en humor te werk zullen gaan. 
ja voor alle dienstkloppers, drempelwachters, huisgenoten, 
dat hun aandacht onverflauwd zij. 
In het bijzonder vandaag voor Uw huisknechten, de Schriftgeleerden, 
predikmannen, predikvrouwen, voorgangers, pastores. 
Hun taak is te letten op Uw stem, 
Uw Woorden te verstaan en te vertolken onder de mensen. 
Hun taak is ook de mensen te verstaan 
en Uw Geest te herkennen waar die waait. 
Die last, die dienst, dat ambt wordt nu overgedragen 
op deze dochter van Uw gemeente, 
geroepen om te zijn een dienaar van Uw Woord hier onder ons. 
Heer, wees met haar die op Uw Woorden let. 
Laat haar niet verkommeren in woestijnen van twijfel. 
Geleid haar, houd haar gaande met de drift van Uw Geest, 
dat zij ons voor kan gaan, zo bidden wij. 

 

 
Dit is een voorbeeld van een gebedstekst, die bedoeld is uit- 
gesproken te worden bij een ambtsbevestiging. De tekst was oor- 
spronkelijk geschreven voor de bevestiging van een mannelijke 
predikant. Ik vraag me af, of de beeldspraak ‘drift van de Geest' ook 
zo met het oog op vrouwelijke ambtsdragers geformuleerd zou zijn. 
 De formulering, dat ouderlingen mensen bezoeken ‘als afgezanten 
van de verzamelde gemeente' acht ik niet zo gelukkig, omdat 
daarmee de notie, dat er sprake is van een roeping en een zending 
van Godswege veronachtzaamd wordt. Maar als een specimen 
van liturgische creativiteit is deze tekst zeker inspirerend. 
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8  NOTEN 
 
 
1.  Hieraan werkten de volgende theologische instellingen mee: 

Amsterdam (UVA en VU); Groningen (RUG); Kampen (THUK); 
Leiden (RUL); Utrecht (RUU); Hervormd Seminarie Hydepark. 

 
 
2. Onder de zestien auteurs, die bijdragen leverden, zijn onder 

andere de gereformeerde bonder F.G. Immink, de lutheraan J. 
Boendermaker, de remonstrant M. van Leeuwen en de feminis- 
tische theologe D. Dijk. 

 
 
3. De kerkenraad van de Adventkerk te Amstelveen wijdde zes 

zittingen aan de Proeve, gaf als reactie, dat het ambt niet te veel 
op een voetstuk moest worden geplaatst en stemde niet in met 
een ambtsvisie, die een gemeente tot een object van zorg maakt. 

 
 
4. De Combi-Synode van Lunteren 1988 bekrachtigde dat in het wat 

vreemd geformuleerde besluit, “dat er bij bepaling van draag- 
kracht en waardigheid der ambten een variabel evenwicht in het 
geding is van continuïteit en terminering, zodat de (zegs- en) 
handelwijze ‘herbevestiging’ geen vorm beghoort te krijgen”, 
Eredienstvaardig 1988,266. 

 
 
5. De vragen, zoals geformuleerd door de Synode van Dordrecht 

1578, BIESTERVELD 1903,286.  
 

6. Zie ELDERENBOSCH 1953,146; D.NAUTA 1973,88. 

 
7. Een verandering, die overigens zowel in het Kerkboek 1967/68 als in het 

Formulier voor de bevestigig van dienaren des Woords ( vastgesteld door 
de Synode van Groningen 1963/64 van de GKN) reeds was 
doorgevoerd. Zie ook mijn debat met M. den Dulk in het hoofdstuk over 
representatie. 
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11  TUSSEN FUNCTIONEEL EN SACRAMENTEEL 
 
Een symposium over het ambt met G. Dingemans en M. Nijkamp 
 
 
Toen Hij hun voeten had gewassen zei Hij tot hen: 
"Begrijpt gij wat ik u gedaan heb?" (Joh. 13:12). 
 
 
1 INLEIDING 
 
Deze tekst was oorspronkelijk een voordracht over het ambt in de 
oecumene, uitgesproken tijdens een symposium gehouden te 
Utrecht op 25 november 1995. Medereferenten waren de Groninger 
hoogleraar G.D.J. Dingemans, die een rede hield onder de titel: 
‘Congregationalisme een begaanbare weg' en M. Nijkamp, rector van 
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, die een 
rede hield onder de titel: ‘Van top tot teen, ambt in een 
congregationalistische kerk'.

1 
Mij was gevraagd een bijdrage te 

leveren vanuit het perspectief van BEM onder de titel: ‘Het ambt, 
centrum van eenheid of struikelblok in de oecumene?'. Het 
onderstaande is een herschreven en bijgewerkte versie van mijn 
aldaar gehouden betoog. Na een summiere weergave van 
Dingemans' stellingname ga ik in op de door hem gebruikte 
argumentatie. Ik reageer op zijn these, dat de zondeval van de kerk 
in het ambtelijk machtsdenken gelegen is. Vervolgens ga ik in op zijn 
gedachten rond de ‘Una Sancta' en voeg er mijn eigen gedachten 
aan toe. Ik verklaar waarom de ambtsvraag mijn belangstelling heeft, 
en ik reageer vervolgens nog kort op Nijkamp. Dan spreek ik over het 
ambt in het perspectief van BEM en besluit met een eigen 
stellingname. 
 
 
2 DE ZONDEVAL VAN DE KERK 
 
De bijdrage van Dingemans nodigt allereerst uit tot een weerwoord. 
Was het in een onbewaakt ogenblik, dat hij zich zijn opmerkingen 
aangaande het ambt en de ambtsdragers liet ontvallen of behoort het 
wezenlijk tot zijn overtuiging, dat de zondeval van het christendom 
(preciezer: de zondeval van de kerk) ligt in het ambtelijke 
machtsdenken? Het begrip ‘ambt' zou de westerse christenen 
volstrekt op het verkeerde been hebben gezet. Het woord zou uit de 
Romeinse en Germaanse staatsinrichting stammen, waar het slaat 
op de regeermacht van gevolmachtigde overheidspersonen en het 
komt in het Nieuwe Testament niet voor. Het zou zo spoedig mogelijk 
uit de kerkelijke en theologische taal geschrapt moeten worden en 
vervangen worden door ‘diakonia' of ‘charisma'. De opdracht tot 
voortzetting van het werk van Christus werd niet aan ‘gewijde 
ambtsdragers' gegeven, maar aan een groep van volgelingen of 
apostelen (gezondenen), die werd uitgezonden, nadat de inspiratie 
van de Geest op hen geblazen was (Joh. 20:22). De opdracht om de 
bevrijdende boodschap van het evangelie door te geven is aan de 
hele gemeente van gelovigen (de ecclesia) gegeven. Christus is niet 
verrezen in de ambtsdragers, maar in de christelijke gemeente die 
daarom ‘sooma tou Christou' wordt genoemd.  
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De clerus zou haar eigen positie keer op keer beschermen en 
verdedigen. Dat wordt geïllustreerd aan de hand van enkele 
voorbeelden. Volgens het rapport ‘Ambt en sacrament' uit 1995 (!) 
mogen alleen geordineerde predikanten preken en de sacramenten 
bedienen. Het toegevoegde uitroepteken versta ik zo, dat Dingemans 
er eigenlijk mee wil zeggen, dat dit rapport niet bij de tijd is. Ook 
beweerde hij, dat de Kamper hoogleraar L.J. Koffeman geopteerd 
zou hebben voor de invoering van het bisschopsambt en 
memoreerde hij het feit, dat de paus in zijn onfeilbaarheid de 
exclusiviteit van het priesterambt voor mannen had afgekondigd. Zo 
zou het optreden van officiële professionele ambtsdragers debet zijn 
aan de massale kerkverlating van mondige mensen (DINGEMANS 
1996,10). Dat lijkt me een boude bewering. Dingemans heeft gelijk, 
als hij zegt dat het woord ‘ambt' als zodanig in het NT niet voorkomt

2
 

en dat we liever over ‘dienst' zouden moeten spreken. Anderen 
hebben dit reeds eerder bepleit.

3
 Er is echter zo’n lange geschie-

denis aan het gebruik van deze term voorafgegaan, dat we niet 
zomaar kunnen besluiten hem nu af te schaffen. In de 
kerkgeschiedenis zijn talloze voorbeelden te vinden van ‘ambtelijk 
machtsmisbruik', maar er zijn evenzoveel voorbeelden van een 
voorbeeldige en inspirerend ‘dienst'. Een eventuele verandering in 
terminologie zal in die situatie weinig verandering brengen. 
 
Wat betreft het rapport Ambt en sacrament het volgende. De 
suggestie, dat dit rapport er op uit zou zijn de machtspositie van de 
predikanten veilig te stellen acht ik beneden de maat. Ook G. Dekker 
poneerde dit in een voorbeschouwing in het dagblad Trouw [11 
oktober 1995,10], dat vlak vóór de bespreking in de Trio-Synode 
verscheen. De bijdrage van D. Monshouwer [11 oktober 1995] die dit 
weerlegde, werd bij mijn weten niet geplaatst. Dat het rapport door 
sommigen geïnterpreteerd is in de zin die Dingemans er aan geeft, is 
juist, maar daarom is de opvatting zelf nog niet juist. Deze is dan ook 
niet onweersproken gebleven (GOSKER 1996c,5). Met hetzelfde recht 
waarmee men stelt, dat het rapport de belangen van de predikanten 
veilig wil stellen, kan men ook het tegendeel beweren, namelijk dat 
het rapport het belang van de gemeente als geheel op het oog heeft 
en daaraan dienstbaar wil zijn. Afgezien van het feit, dat er niets mis 
mee is, wanneer predikanten voor hun eigen belangen opkomen, lijkt 
het me niet wijs een valse tegenstelling te creëren tussen het belang 
van de predikanten en het belang van de gemeente. Ik herinner hier 
aan de activiteiten van Oepke Noordmans in de dertiger jaren,

4
 die 

mede geleid hebben tot het oprichten van de Bond van Nederlandse 
Predikanten.  
 
Dat Koffeman een ‘ballonnetje zou hebben opgelaten' over de 
invoering van het bisschopsambt in de verenigde SoW-kerk en dat hij 
de mening zou zijn toegedaan, dat zo'n bisschop zelfs "garant zou 
staan voor de eenheid" moet ik weerspreken. De nota over het 
bisschopsambt, die geschreven werd naar aanleiding van de 
synodale BEM-discussie, kent een dergelijke zinsnede niet.

5
 Wat 

betreft de apostolische brief van paus Johannes Paulus II: ‘Ordinatio 
Sacerdotalis' (1994), over de priesterwijding die ‘exclusief aan 
mannen is voorbehouden', kan ik Dingemans zeer goed volgen. 
Vooral omdat de brief eindigt met de zinsnede dat alle gelovigen van 
de kerk zich aan dit standpunt dienen te houden ‘als zijnde definitief'. 
Toch denk ik, dat men in het oecumenische gesprek aan geloofwaar- 
digheid wint, wanneer men in positieve zin aan de discussie bijdraagt 
met inhoudelijke argumenten, die de oecumenische gesprekspartner  
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in zijn waarde laten. De behoefte om de Rooms-Katholieke Kerk af te 
schilderen als een onfeilbaar machtsinstituut is weliswaar zeer 
begrijpelijk, maar brengt ons niet wezenlijk verder. Bovendien draagt 
dit het risico in zich, dat de voortgang van het oecumenische gesprek 
er door belemmerd wordt. 
 
 
 
3 UNA SANCTA 
 
In zijn inaugurele rede had L.J. Koffeman erop gewezen, dat G.D.J. 
Dingemans in zijn ecclesiologie het aspect van de ‘eenheid' buiten 
beschouwing had gelaten (KOFFEMAN 1994,10). Het woordje ‘Una' 
was door Dingemans in de uitdrukking ‘Una Sancta' inderdaad 
weggelaten in zijn omschrijving van de kerk. In het vervolg van zijn 
betoog gaf hij een klein historisch exposé, waarin hij stelde, dat het 
benadrukken van de eenheid vaak een bepaald belang dient. In de 
vroege kerk probeerde men de eenheid als christelijke identiteit 
gestalte te geven, omdat men zich nog moest waarmaken in de 
antieke wereld. Men deed dat door te wijzen op de canon van de 
Schrift, op de doopbelijdenis en op de interpretatie daarvan door de 
clerus. Later ging de Catholica zich steeds meer richten op de 
sacramentele eenheid.  In de Reformatie zocht men de eenheid in de 
Schrift, bij Luther in het principe ‘Was Christum treibet' en in de calvi- 
nistische traditie in het principe van eenheid in belijdenisgeschriften 
en kerkorde. In Nederland werd dit streven gesteund door 
machthebbers als koning Willem I. Altijd heeft de clerus naar 
middelen gezocht om de eenheid zo te formuleren, dat ze zelf de 
baas kon blijven. De conclusie luidt, dat het eenheidsstreven van de 
kerk volgens Dingemans grotendeels gevoed wordt door de 
machtspolitieke overwegingen van de clerus — respectievelijk de 
hoge overheid. In het vervolg van zijn betoog liet hij zien, dat voor 
hem de eenheid van de kerk primair bestaat in de eenheid met 
Christus, die gestalte krijgt in de gemeenschap rond Woord en 
sacrament. De eenheid ligt voor hem niet in een bisschop, ook niet in 
een geschreven belijdenis of in kerkordelijke bepalingen, maar in de 
gemeente zelf. Men zoekt elkaar, omdat men de eenheid in Christus 
ervaart en omdat men samen de betekenis van Christus zoekt, naar 
een woord van Henry Jacob: "covenanting together to walk in all 
Gods ways" (DINGEMANS 1996,11). Hij ziet het congregationalisme 
ook voor de SoW-kerken van de toekomst bepaald als een begaan- 
bare weg, zij het op voorwaarde, dat het niet tot independentisme 
leidt. Hoe dat voorkomen zou kunnen worden (of de kans erop 
verminderd wordt) blijft echter onduidelijk.  
 
In mijn ogen is het zoeken naar eenheid van groot oecumenisch 
belang. De eenheid van de ‘Una Sancta' is geworteld in de Schrift en 
berust op de opdracht van de Heer zelf. We worden opgeroepen de 
eenheid des Geestes te bewaren: "Eén lichaam en één Geest. Eén 
Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen" (Ef. 4:6). 
Ons is gezegd: "Weest allen eenstemmig en laten er geen 
scheuringen onder u zijn. Weest vast aaneengesloten, één van zin 
en één van gevoelen" (I Cor. 1:10).

6
 Het beeld van het ‘sooma tou 

Christou' drukt deze eenheid op uitmuntende wijze uit: "Want door 
één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt" (I Cor. 12:13). Het 
zou in oecumenisch opzicht een grote achteruitgang betekenen, 
wanneer onze kerken terug zouden gaan achter het ‘Una Sancta' van 
Nicea-Constantinopel, het enige oecumenische symbool, dat in de  
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kerken van West én Oost aanvaard en beleden wordt. Het 
verwaarlozen van precies dit aspectvan de eenheid en het gebrek 
aan ‘sensus unitatis' zie ik als de achilleshiel van het gereformeerd 
protestantisme, dat zich in Nederland wijd vertakt heeft, waarbij de 
onderlinge samenhang verloren ging. De Knijff heeft dit onlangs niet 
alleen heresie genoemd (DE KNIJFF 1996,96), maar er ook de vraag 
aan verbonden in hoeverre deze breuken in het éne lichaam van 
Christus de geloofwaardigheid van de kerken hebben aangetast. Hij 
gaat hierin zelfs zo ver, dat hij hierin een van de oorzaken vermoedt 
van het feit dat ons land, dat in de wereld ‘koploper' ter zake van 
schisma's is, een opvallend grote onkerkelijkheid vertoont en een 
sterke vijandschap tegen kerk en theologie. Hoeveel schuld hebben 
de kerken zelf aan de snel voortschrijdende secularisatie?

7
 Hij staat 

hierbij in de lijn van H. Berkhof, die in zijn geschrift Gods éne kerk en 
onze vele kerken een kleine vijftig jaar geleden al een warm pleidooi 
hield om de eenheid van de kerk niet langer te veronachtzamen. 
Berkhof zette zijn pleidooi in bij de breuk binnen Israël en nam zijn 
uitgangspunt in het Sjema Jisraël: "Hoor Israël, de Here is onze God, 
de Here is één" (Deut. 6:4) en bij de bede uit Joh. 17:21: "opdat zij 
allen één zijn" (BERKHOF 1953,12-22). De tekst van Joh. 17, beter 
bekend als het ‘hogepriesterlijk gebed', zoals de kerkvader Cyrillus 
van Alexandrië het al noemde (RIDDERBOS 1992,201), is een 
belangrijke bron van inspiratie bij het zoeken naar eenheid. 
 
Om de eenheid van al de zijnen bidt Jezus Messias aan de 
vooravond van zijn passio magna. In het licht van zijn lijden, zijn 
sterven en zijn verheerlijking heeft Jezus van zijn hemelse Vader de 
eenheid van al de zijnen afgesmeekt. In dat perspectief mogen we 
Jezus' bede om eenheid verstaan. Niet om die eenheid als een doel 
in zichzelf, maar met dit duidelijk apostolaire motief: "opdat de wereld 
gelove, dat Gij mij gezonden hebt" (Joh. 17:21). Zo komt de concrete 
wereld in zicht en daar is het God om te doen. Want: "des Heren is 
de aarde en haar volheid, de wereld en die daar op wonen..." (Ps. 
24:1, I Cor. 10:26). Onze kerkelijke verdeeldheid is een schuldige 
verdeeldheid, waardoor Gods Naam in opspraak komt onder de 
mensen (DANNEELS 1997,34). We mogen de eenheid allereerst zien 
als een gave van de Heilige Geest, waarnaar we niet hoeven te 
streven, omdat het ons in Christus al geschonken is. Daarnaast is de 
eenheid ook, zoals de grondlegger van de oecumenische beweging, 
Nathan Söderblom, het reeds zei: "zowel onze plicht als ons 
probleem".

8
 Het is me niet genoeg om over de eenheid die wij 

zoeken te spreken als over een schoon, maar ver en onbereikbaar 
ideaal. Het is me ook niet genoeg om over een onzichtbare eenheid 
te spreken, die er in wezen al zou zijn. Het is geen begaanbare weg 
om het probleem te ontkennen, van de nood een deugd te maken, of 
een eschatologisch alibi in te bouwen. Laat ons niet over de klaag- 
muur van onze verscheurdheid spreken alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is. Verzoende verscheidenheid is pas geloofwaardig 
als onze verdeeldheid niet langer in wezen onverzoenlijk is en ons 
niet langer beschaamd doet staan voor het oog van de wereld. De 
oecumenische beweging is geboren uit de vraag naar de eenheid en 
uit de nood van de verdeeldheid. De vraag wegverklaren en de nood 
ontkennen is geenszins de oplossing van het oecumenische 
probleem. Het blijft waar (zoals een der deelnemers aan een 
consultatie in Jamaicai

9
 het heeft uitgedrukt), dat het enige alter- 

natief voor zichtbare eenheid ‘zichtbare onenigheid' is (KOFFEMAN 
1995,14). 
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4 HOEZO AMBT? 
 
 
‘Hoezo ambt?' Zo luidt de titel van een themanummer van het 
Ouderlingenblad.

10
 Daarin schuilt de vraag of we het bijzondere ambt 

eigenlijk nog wel nodig hebben. Die vraag was in Nederland zo'n 
dertig jaar geleden met de opkomst van de Basisbeweging 
buitengewoon actueel en het antwoord er op is eigenlijk uitgebleven. 
Beter gezegd: de antwoorden die er op gegeven worden, lopen tot 
op de dag van vandaag tamelijk ver uiteen. Enerzijds wordt het ambt 
gezien als een machtsinstituut, dat nodig teruggedrongen moet 
worden, of in ieder geval teruggeroepen naar de oorspronkelijke 
roeping van dienstbetoon. Anderzijds is er een verlangen het ambt 
opnieuw te waarderen als een gave van God aan de gemeente, en 
de ambtsdragers te bemoedigen en te bevestigen in hun roeping om 
de gemeente te herinneren aan Gods initiatief en haar te bewaren bij 
Jezus Christus, de bron van haar zending en de grondslag voor haar 
eenheid (LA 12). ‘Hoezo ambt?' Mede door BEM heeft die vraag in 
de jaren tachtig een nieuwe actualiteit gekregen. Niet de actualiteit 
van de jaren zestig, toen het ambt op zichzelf sterk ter discussie 
stond vanuit het toenmalige democratiseringsstreven, waarbij 
geschriften verschenen met thema's als: ‘Kerk van onderen' 
(AUWERDA 1975) of: ‘Gemeente van onderen' (VUIJST 1974). Nu ligt 
het ambt bij ons op tafel als een vraag, die gekomen is van de kant 
van de gezamenlijke kerken, die verenigd zijn in de wereldraad. En 
dan blijkt het ambt precies een van de grootste struikelblokken te zijn 
in het streven naar zichtbare eenheid. 
 
‘Hoezo ambt?' Soms wordt die vraag me gesteld als een uitdrukking 
van verbazing over het feit, dat mijn persoon zich reeds jaren bezig 
houdt met de ambtsvraag. Dat ligt namelijk geenszins zo voor de 
hand. Er zijn in ons land weinig vrouwelijke theologen, die dat 
publiekelijk doen, al is er vooral vanuit feministisch theologische 
denkkaders wel enige kritische reflectie. Daarmee voel ik me 
verwant, maar: ‘quatenus'. Namelijk voorzover de verbondenheid met 
heel de kerk bewaard blijft en het ambt niet zo radicaal wordt 
bekritiseerd, dat er überhaupt geen ambt meer overblijft. Waar ‘ambt' 
per definitie als een synoniem van ‘mannenmacht' wordt beschouwd, 
ontbreekt ieder kader voor verder gesprek. Dan rest slechts de 
conclusie, dat vrouwen het ambt sowieso niet zouden moeten willen. 
Twee weken geleden werd hier in Utrecht in de prachtige Gertrudis-
kapel een symposium over het bisschopsambt gehouden (VAN EIJK 
1995b). De zichtbare werkelijkheid was inderdaad een zaal vol 
mannen en om precies te zijn drie vrouwen. Dat is stellig tekenend 
voor de huidige situatie.  
 
Ik constateer met verbazing, dat ik zelf — als vrouw — per saldo toch 
meer vanuit de kerk als geheel denk dan vanuit een feministisch 
perspectief. Dat ik überhaupt over ambtsvragen nadenk, ligt 
trouwens minder voor de hand, wanneer men de kerk waaruit ik voort 
kom in aanmerking neemt. In de GKN heeft de reflectie op de 
ambtsvraag geen hoge prioriteit. De nadruk ligt er van oudsher op de 
zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente en de plaats van de 
predikant is veel minder vanuit het ambt gedacht dan bijvoorbeeld in 
de NHK het geval is. Men zou de bewering staande kunnen houden, 
dat de GKN een wat sterkere congregationalistische inslag heeft dan 
de NHK.  
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Dingemans en ik zouden vanuit onze positie in het kerkelijk veld dus 
eigenlijk veeleer de omgekeerde positie hebben kunnen innemen. In 
de GKN wordt de ambtsdiscussie vooral gevoerd wanneer daartoe 
een praktische aanleiding bestaat. Onder andere in het kader van het 
SoW-proces, bij de formulering van de Concept-Kerkorde voor de 
aanstonds verenigde SoW-kerk. En bijvoorbeeld wanneer de vraag 
aan de orde is hoe het nu verder moet in de kleine gemeenten, die 
zich niet langer een eigen predikant kunnen veroorloven. Was de 
GKN ‘van nature' al laagkerkelijk, in de loop van de afgelopen 
decennia is dat alleen nog maar toegenomen.  
 
Welnu, komend vanuit deze achtergrond, zou het in de rede gelegen 
hebben wanneer mijn denken zich in laagkerkelijke richting 
ontwikkeld zou hebben. Ik besef met dankbaarheid, dat ik door mijn 
interesse in de brede oecumenische beweging, door mijn 
twaalfeneenhalfjarige participatie aan het werk van de Sectie 
Geloofsvragen van de Raad van Kerken in Nederland en door mijn 
deelname aan de Sectie Rome-Reformatie van het deputaatschap 
oecumene van de GKN een sterk oecumeniserende beïnvloeding 
heb ondergaan, die aansluit bij wat ik op grond van de Heilige Schrift 
als opdracht heb verstaan van Hem die gezegd heeft: "Indien ik, uw 
Heer en Meester, u de voeten heb gewassen, hoort ook gij elkander 
de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat 
ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb". En voorts: "Een slaaf staat niet 
boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit 
weet: zalig zijt gij als ge het doet " (Joh. 13:14-15). Elkaar de voeten 
wassen is nederig werk. Het is een zeer concrete en zeer 
lichamelijke bezigheid, die uit is op reiniging en die vertrouwdheid, 
nabijheid en gemeenschappelijkheid (‘koinonia') veronderstelt. Het 
staat in het Johannesevangelie op de plaats die de andere 
evangeliën hebben ingeruimd voor het avondmaal / de eucharistie. 
Het is het mooiste paradigma van het ambtswerk, dat ik ken.  
 
 
 
5 AMBT EN CHARISMA 
 
Dit symposium handelt over het ambt en de charismata. M. Nijkamp 
noemde zijn bijdrage over het ambt in een congregationalistische 
kerkstructuur ‘van top tot teen'. Ook dat is op en top een lichamelijk 
beeld. Bij Nijkamp betekent het, dat hij sterk het accent legt op het 
‘sooma tou Christou'. We moeten niet veronachtzamen, dat heel de 
kerk lichaam van Christus is, van top tot teen. Het gaat niet om de 
top of om de basis, maar om het samenspel van heel de gemeente in 
alle geledingen. Als we daar niet of te weinig van uitgaan verschraalt 
het gemeenteleven, omdat we barrières opwerpen tegen het 
soevereine waaien van de Geest (NIJKAMP 1996,34). Mensen stellen 
hun gaven vreugdevol ter beschikking voor Gods-dienst en mensen-
dienst. Men kan niet hoog genoeg opgeven van de charismatische 
gemeente en tegelijk blijft ook bij Nijkamp het bijzondere ambt nodig, 
omdat (hier citeert hij Luther) "niet iedereen tegelijk elk ambt kan 
uitoefenen". En: "God is geen God van wanorde, maar van vrede" (I 
Cor. 14:33). Zijn betoog loopt uit op de stelling: Een gemeente, een 
kerk, die lichaam van Christus is, waarin niet alle leden van top tot 
teen gelijkwaardig functioneren is ernstig gehandicapt en niet of 
nauwelijks in staat haar taak te vervullen. Dit lijkt streng 
antihiërarchisch en goed congregationalistisch gedacht. 
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Maar Nijkamp heeft een scherp oecumenisch oor, een goede 
oecumenische neus en een brede oecumenische blik, en daarom 
ontkomt hij niet aan de vraag of het mogelijk is, dat er diensten zijn 
die functioneren terwille van een groter geheel. Weliswaar taxeert hij 
BEM als ‘top'-zwaar (een hoogkerkelijk verhaal, waarbij de gemeente 
geen ‘voet' aan de grond krijgt), maar hij besluit zijn bijdrage 
verrassend met een pleidooi voor een bisschoppelijke figuur in de 
eigen kring van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Niet als 
een mens, die automatisch verbonden wordt met begrippen als 
‘gezag', ‘kerkvorst', ‘bestuurder', ‘bisschoppelijk paleis', etc. Hij denkt 
eerder aan een ‘moeder in Christus', zoals ook Paulus die tot zijn 
vreugde gevonden heeft in de moeder van Rufus (Rom. 16:13). Met 
een moederfiguur — eventueel een vaderfiguur ("want waarom ook 
niet mannen?") — wordt voorzien in de behoefte aan een mens bij 
wie we onze zorgen en ons verdriet over de kerk kwijt kunnen. Het is 
iemand die troost, bemoedigt en inspireert en die in wijsheid en liefde 
ons de weg wijst naar gehoorzaamheid aan Christus. Hij wijst er op, 
dat een bisschop niet vreemd is voor congregationalisten, want bij de 
kerkvereniging in Zuid-India waren drie van de negen nieuwe 
bisschoppen congregationalisten.

11 

 

 
 
6 IN HET PERSPECTIEF VAN BEM 
 
Zoals gezegd ligt mijn invalshoek vandaag in de Limatekst over het 
ambt. In BEM wordt binnen de diversiteit van de verschillende 
ambtsopvattingen een poging gedaan tot het vinden van 
convergentie — geen consensus. Zoeken naar convergentie 
betekent, dat we ons afvragen of we als kerken met uiteenlopende 
visies toch tot een gezamenlijk geluid kunnen komen. In LA 51 roept 
BEM de kerken op doelbewust te werk te gaan om te komen tot 
onderlinge erkenning van elkaars ambten. Het zou een grote stap 
voorwaarts zijn op de weg naar zichtbare eenheid, wanneer het niet-
aanvaarden en het ongeldig verklaren van elkaars ambten en 
ambtsdragers tot de geschiedenis der kerk zou gaan behoren. Het 
ambt (en speciaal het bisschopsambt) wordt in BEM gezien als 
centrum van eenheid (LA 20) en continuïteit (LA 38). Maar in de 
praktijk blijken de controversen rond het ambt juist buitengewoon 
vervreemdend en kerkscheidend te werken. Men moet zich de vraag 
stellen wat daarvan de oorzaak is. Hoe komt het, dat er wel ruimte is 
voor een baptismale erkenning tussen verschillende kerken, terwijl 
die lijn nog altijd niet wordt doorgetrokken naar avondmaal/ 
eucharistie en ambt? Is de doop dan het eígenlijke sacrament van de 
eenheid en niet — zoals BEM benadrukt — het ambt?  
 
In Nederland vonden na Vaticanum II verschillende wederzijdse 
erkenningen plaats van de doop, mits toegediend in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest en met gebruik van water.

12
 In 

1992 verscheen een oecumenische doopliturgie van de Sectie 
Eredienst van de Raad van Kerken in Nederland. Ook in andere 
landen hebben kerken elkaars doop erkend.

13
 Zouden deze 

dooperkenningen geen implicaties kunnen hebben voor de erkenning 
van elkaars ambten? Het lijkt er op, dat de problematiek rond 
avondmaal/eucharistie gemakkelijker tot een oplossing gebracht zou 
kunnen worden, wanneer de ambtsvraag zou zijn opgelost. En zou 
de vraag naar ambtserkenning niet gediend zijn met de doordenking 
van de consequenties van de dooperkenningen? Of is het ambt voor 
het ene sacrament belangrijker dan voor het andere (BRINKMAN 
1994,205)? Nu weet men, dat in de rooms-katholieke leer de doop 
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door een priester moet worden bediend, maar in een noodgeval is 
ook een diaken daartoe gerechtigd. Zelfs door een leek, een 
scheurmaker, een ketter, een Jood of een heiden kan de doop 
worden bediend, mits de voorschriften van de kerk in acht genomen 
worden. "Die moralische Qualität des Spenders hat keinen Einfluß 
auf die Gültigkeit" (DENZINGER 580 en 644).

14
 Betekent dit, dat de 

erkenning van de doop in andere kerken voor de RKK onder de 
‘noodgevallen' valt? In dat geval zullen de eventuele implicaties van 
de dooperkenning voor de ambtserkenning vermoedelijk niet veel 
perspectief bieden. Ambtsopvattingen hebben alles te maken met de 
achterliggende ecclesiologieën. Hoe hoger men opgeeft van het 
ambt, des te meer worden de ambtscontroversen als een struikelblok 
in de oecumene ervaren. De tradities met een ‘hogere' 
ambtsopvatting hebben er de meeste problemen mee. BEM heeft 
geprobeerd daar een weg in te vinden. Maar is dat een begaanbare 
weg? Het blijft steeds weer de vraag: "Hoeveel ‘Boven' heeft 
‘beneden' nodig?" (HARTVELT 1985). Dat lijkt mij de juiste vraag. Het 
uitgangspunt moet in de plaatselijke geloofsgemeenschap liggen. 
Niet andersom! Als het ‘ambt' een doel in zichzelf wordt, deugt het 
niet. Ook de Limatekst over het ambt zet in bij de roeping van het 
hele volk van God. Dat deugt! Het is bijzonder positief, dat BEM er in 
geslaagd is op een niet-hiërarchische wijze over het ambt te spreken. 
Dat is uiteraard slechts mogelijk, wanneer het Petrusambt buiten 
beschouwing wordt gelaten, wat BEM wijselijk doet.15 

 
Laat ik nog enige opmerkingen mogen maken over de Limatekst over 
het ambt. LA 26 onderscheidt drie belangrijke aspecten van de 
ambtsuitoefening, te weten: het communale aspect, het collegiale 
aspect en het persoonlijke aspect. Het communale aspect benadrukt 
vooral de noodzaak, dat het ambt in de gemeenschap geworteld 
moet zijn. Het ambt moet niet boven de geloofsgemeenschap 
zweven, maar er concreet mee verbonden en in verworteld zijn. Het 
collegiale aspect benadrukt de noodzaak van het samenwerken met 
collega-ambtsdragers. Het persoonlijke aspect benadrukt het belang 
van een persoonlijke en herkenbare ambtsuitoefening. Men kan 
zeggen dat het persoonlijke aspect het meest uitgekristalliseerd is in 
de episcopale kerken. Het collegiale aspect komt het sterkst tot 
uitdrukking in de presbyteriale kerkvorm met de meerdere 
vergaderingen, classes en synodes. En het communale aspect wordt 
vooral uitgedrukt in de congregationalistische kerken met hun 
uitgangspunt in de congregatie.  
 
De Limatekst over het ambt is een poging om de onderscheiden 
ambtsvisies van de verschillende kerktradities dichter bij elkaar te 
brengen. De voornaamste knelpunten zijn: het priesterschap van alle 
gelovigen, de al of niet veronderstelde sacramentaliteit van het ambt, 
het al of niet aanvaarden van het drievoudig ambt, het al of niet 
hebben van een episcopaat, het al of niet aanvaarden van een 
apostolische successie, het al of niet aanvaarden van de vrouw in 
het ambt, het al of niet aanvaarden van een hiërarchische geleding, 
de vraag van de representatie en de problematiek van het 
Petrusambt. Deze volgorde is geen rangorde. Het is hier niet de 
plaats er verder op in te gaan. Ik verwijs naar wat ik daar reeds in het 
vierde en vijfde hoofdstuk over heb geschreven en ook al in mijn 
boek uit 1990 (GOSKER 1990).  
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Kort samengevat: het streven van LA is er vooral op gericht om 
kerken mét en zonder apostolische successie nader tot elkaar te 
brengen. Beter gezegd: om episcopale en niet-episcopale kerken 
nader tot elkaar te brengen. BEM stelt (LA 34c), dat ‘apostolische 
successie' breder opgevat moet kunnen worden dan alleen als de 
formele ambtsopvolging van elkaar wijdende personen. Zou het 
mogelijk zijn, dat alle kerken die in de apostolische traditie staan en 
trouw zijn aan het getuigenis van profeten en apostelen elkaar op dat 
punt zouden kunnen erkennen (LA 35)? BEM vraagt ons te 
erkennen, dat de kerken die formeel geen bisschoppen kennen toch 
op de een of andere manier wel een vorm van episkopè (opzicht) 
hebben bewaard. Liggen daar geen mogelijkheden om te komen tot 
onderlinge ambtserkenning? A.W.J. Houtepen heeft in 1994 
voorgesteld de hele bewijslast, die in de Lima-ambtstekst nog bij de 
nietepiscopale kerken gelegd wordt, om te draaien (HOUTEPEN 

1994,42). Laten de episcopale kerken maar zeggen waarom niet-
episcopale kerken geen geldig ambt zouden hebben of een ‘defectus 
ordinis' vertonen.

16 

 

 
7  TUSSEN FUNCTIONEEL EN SACRAMENTEEL 
 
Wanneer ik nu probeer binnen dit geheel mijn eigen positie te 
bepalen, dan kom ik tot het volgende. Ambtsdragers mogen voor 
Gods aangezicht samen met de gemeente het heilig spel van de 
liturgie spelen. Ze hebben de opdracht in Gods naam Christus te 
representeren in de verkondiging van het Woord en in de bediening 
van de sacramenten. Ze zijn geroepen om leiding te geven aan het 
leven van de geloofsgemeenschap als geheel. Ze mogen in de 
kracht van de Geest Gods mensenliefde tegenwoordig stellen in de 
pastorale en missionaire omgang met mensen binnen en buiten de 
gemeente, en ze doen dat in de context van de cultuur waarin wij 
leven. Een belangrijk aspect is ook, dat ze mogen staan in de lijn van 
wie voor hen waren en na hen komen, in trouw aan Christus en het 
Heilig Evangelie. Samen met heel de gemeente staan de 
ambtsdragers in de katholiciteit en de apostoliciteit van de kerk der 
eeuwen. Heel de gemeente staat in die lijn van geroepen en 
gezonden zijn. Maar van meet af aan zijn er bijzondere ambten 
geweest, mensen die een speciale verantwoordelijkheid droegen om 
het heil in Christus Jezus te representeren. Ik pleit ervoor, dat 
ambtsdragers zich ervan bewust zijn of zich er opnieuw bewust van 
worden, dat ze geroepen en gezonden zijn met een opdracht in de 
kerk, die er is voor de wereld, en dat ze gehoor geven aan die roep. 
Niet op willekeurige gronden — omdat het iemands vak is of er voor 
gekozen heeft, of omdat de gemeente het verwacht — maar 
vanwege de diepere dimensie van roeping en zending, die van 
oudsher bij de ordinatie tot uitdrukking komt in de handoplegging en 
het aanroepen van de Heilige Geest en die de ambtsdrager ‘van top 
tot teen' doortrekt. Ik erken, dat hier gevaren dreigen. Zodra dit 
sacramenteel genoemd wordt gaan bij reformatorische christenen 
dezelfde rode lampjes branden, die ook bij het noemen van 
bijvoorbeeld het woord ‘paus' of ‘hiërarchie' oplichten. Het komt er 
dan natuurlijk op aan wat men precies onder ‘sacramenteel' verstaat. 
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Ik zoek feitelijk naar een ambtstheologie en -praktijk die niet 
sacramenteel is (in de zin van heilsbemiddeling), maar ook niet puur 
functioneel. Als ‘sacramenteel' in bredere zin zou mogen betekenen, 
dat het ambt als concrete aardse werkelijkheid een diepe geestelijke 
dimensie heeft van roeping en zending, dan beaam ik dat. Maar het 
ambt kan niet tussen God en de gemeente in staan als een instituut 
van heilsbemiddeling. Ieder mens staat zelf voor God (Coram Deo). 
Daar mag het ambt niet tussen komen. Het mag de mondigheid van 
gemeenteleden niet aantasten of heersen over hun geloof (II Cor. 
1:24). Ik meen dat het ambt niet mag opgaan in pure functionaliteit, 
los van roeping en zending. Ik signaleer dat ambtsdragers soms 
zuiver functioneel bezig zijn. Het is uitstekend, wanneer 
ambtsdragers in de gemeente en daarbuiten op zeer bescheiden 
wijze omgaan met het getuigenis, maar affiniteit met de inhoud van 
het geloof is een conditio sine qua non. Het moet niet voorkomen, 
dat men in het ambtswerk zo organisatorisch bezig is, dat men dreigt 
te vergeten waar het eigenlijk om begonnen was. Over ‘roeping van 
Godswege' lijkt in grote delen van de SoW-kerken een grote 
verlegenheid te bestaan. In andere delen van de kerk spreekt men 
daarentegen zo gemakkelijk over ‘roeping', dat het weer andere 
bezwaren oproept. We doen er daarom goed aan met het begrip 
‘roeping' terughoudend te zijn. Maar als we de notie van roeping van 
Godswege te weinig benadrukken missen we een wezenlijk element. 
Men kan zich afvragen of wij het ambt van predikant niet te 
gemakkelijk gereduceerd hebben tot een full-time baan of een part-
time job. En hebben we het ambt van ouderling en diaken niet 
zodanig afgevlakt en laagdrempelig gemaakt, dat het onbedoeld is 
gereduceerd tot een vooral sociale en organisatorische bezigheid? 
Als het ambt zó tot een functie wordt gereduceerd is het resultaat 
een gebrek aan Geestkracht. Ik pleit voor een ambtstheologie en een 
ambtspraktijk, die niet sacramenteel is (althans niet in de zin van 
heilsbemiddeling), maar die ook niet functioneel is, in de ‘platte' zin, 
dat er in de kerk nu eenmaal een aantal taken moet worden gedaan 
en daar zoeken we dan mensen voor. Ik zoek een derde weg. Een 
goed woord ervoor heb ik eigenlijk nog  niet gevonden. 
 
Tenslotte: er is wat mij betreft niets op tegen, wanneer het ambt 
duidelijker dan tot nu toe gestalte geeft aan ‘episkopè', de zorg voor 
opzicht, inzicht en uitzicht in de goede zin van het woord. Episkopè 
hoeft niet aan één persoon (de persoon van één bisschop) gebonden 
te zijn, maar mag zich wel duidelijker profileren. Juist omdat voeten 
wassen nederig werk is, verdient het aanbeveling, dat het kerkelijk 
ambt in de SoW-kerken zich gaat ontwikkelen tot een minder 
functioneel en meer spiritueel ambt, dat duidelijker dan tot nu toe 
gestalte geeft aan vormen van episkopè. 
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8 NOTEN 
 
 
 
1. DINGEMANS 1996,9-15; GOSKER 1996,17-28; NIJKAMP 1996,29-38. Over 

de kerkstructuur van het congregationalisme zie: NIJKAMP 1991 en VAN 

'T SPIJKER 1990,313-325. 
 
2. In TBLNT is ‘Amt' te vinden onder ‘Diakonia', HESS 1970

2
,185; ‘Timè', 

Hebr. 5:4 en II Petr. 1:17, AALEN,1970
2
,208 en ‘Oikonomia' (LXX: Jes. 

22:19) GOETZMANN 1969,642). Zie hoofdstuk 3 noot 2. Zie ook Ysebaert, 
YSEBAERT 1994. Cf. hoofdstuk 8 noot 1. 

 
3. Zo M. Nijkamp, NIJKAMP 1996,32. Ook L. Vischer pleit ervoor het woord 

‘Amt' te laten vallen en consequent van ‘Dienst te spreken, L.VISCHER 
1984,10. De Zwitserse kerken kozen hiervoor, zie hoofdstuk 8 noot 1. 

 
4. "Geen vogel kan boven zichzelf uitvliegen, zegt — ik meen — Heine naar 

aanleiding van Goethe's Dichtung und Wahrheit, waarin deze een 
kritische beschouwing van zijn eigen leven geeft. Zo is het ook moeilijk 
voor een predikant om over de positie van de predikant te spreken. (...) 
Enerzijds geldt het hier een geestelijk ambt, dat, hoe men het ook wendt 
of keert, te midden van andere ambten en beroepen als een eenling 
staat. Het is met niets anders te vergelijken. Het staat in direct verband 
met de komst van het Godsrijk op aarde, zodat het niet bepaald in het 
kader van de wereldse dingen hoeft te passen", NOORDMANS V 1984,24. 
In zijn bijdrage ‘De tegenwoordige positie van de predikant' erkent 
Noordmans enerzijds dat er voor predikanten een hachelijke kant aan zit 
om voor de eigen belangen op te komen, anderzijds doet hij toch een 
oproep aan alle predikanten zich wel te organiseren. "Wat in het 
algemeen tot de arbeiders is gesproken, dat geldt ook voor de geestelijke 
werkers: Arbeiders, organiseert u!", NOORDMANS V 1984,32. 

 
5. ’Het bisschoppelijk ambt' werd niet voor de SoW-kerken, maar in 

opdracht van de Generale Synode van Aalten (1993) van de GKN en 
onder verantwoordelijkheid van Deputaten Oecumene geschreven. Het 
rapport besluit met de vaststelling dat een hiërarchisch bisschopsambt 
vanuit onze traditie eigenlijk ondenkbaar is en vraagt zich af of het niet 
mogelijk zou zijn een "oecumenisch uitdagender vormgeving van de 
episkopè te vinden zonder weer bisschoppen in te stellen". De Generale 
Synode van Dokkum 1983 had de oorspronkelijke opdracht vlak na Lima 
verstrekt, mede met het oog op het voortgaande SoW-proces. Het 
rapport is aangeboden aan de Generale Synode van Haren 1995. Ik 
verwijs hier naar wat ik schreef over BEM en het bisschopsambt, 
POSTMA-GOSKER 1989 en naar de reactie van J. Boendermaker daarop, 
BOENDERMAKER 1989. 

 
6. Ofschoon het juist is, dat ‘haireseis' in I Cor. 1:10 een negatieve lading 

draagt, stelt J. van Beelen voor de traditionele exegese, waarbij 
‘haireseis' negatief wordt uitgelegd, te vervangen door een meer neutrale 
uitleg. Hij vat bijvoorbeeld de ‘haireseis' in I Cor. 11:19 op als een 
verzamelwoord in meer algemene zin, waaronder allerlei verschillen 
vallen, waarover in de gemeente het gesprek moet worden aangegaan, 
VAN BEELEN 1999,56. 

 
7. L.J. Koffeman behandelt de theologische vraag, die speelt tussen de 

gereformeerde en de rooms-katholieke positie of er al of niet over 
zonde/bekering van de kerk gesproken kan worden, KOFFEMAN 

1994,143-164. Hij wijst op de uitgave van de Groupe des Dombes: Pour 
la conversion des Églises, Paris 1991, en op het artikel van A. Blancy, 
‘Can the Churches Convert? Should the Churches Convert?', in: TER 44 
(1992),419-428.  
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8. SÖDERBLOM z.j.,1. "De bede opdat zij allen één zijn is door velen niet 
alleen als een gebed, maar ook als een gebod verstaan", BERKOUWER 

I,1970,57. De encycliek over de ‘verplichting tot oecumene' begint met de 
woorden van deze bede, Ut unum sint 1995,3. 

 
 
9. Built Together. The Present Vocation of United and Uniting Churches 

(Eph. 2:22). Report of a Consultation [Sixth International Consultation of 
United and Uniting Churches, Ocho Rios, Jamaica, 21-29 March 1995]. 

 
 
10. Het Ouderlingenblad is een maandblad voor pastoraat en 

gemeenteopbouw ten behoeve van de SoW-kerken. Het themanummer 
‘Hoezo ambt?' verscheen als nummer 874 in augustus 1998.  

 
 
11. "Ökumenisch besonders bedeutsam war die Gründung der Kirche von 

Süd-Indien (1947) und der Kirche von Nord-Indien (1970) in denen sich 
Kirchen protest. Ursprungs, jedoch mit unterschiedlicher — bischöflicher 
oder presbyterialer — Verfassung zusammenschlossen...", SPRINGE 
1987-2,565. Nijkamp verwijst naar A.H. Legg, ‘Die Kirche von Süd-
Indien', in: N. Goodall, Der Kongregationalismus, Stuttgart 1973,83-96. 

 
 
12. In Nederland werd de doop wederzijds erkend door de Rooms-Katholieke 

Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk in 1967, de RKK en de GKN in 
1968, de RKK en de ELK eveneens in 1968 en de RKK en de 
Remonstrantse Broederschap in 1974. Zie T. Brattinga voor de tekst 
ervan, en de gevoerde correspondentie, BRATTINGA 1991,1-28. 

 
 
13. Veertien concrete dooperkenningen of aanzetten daartoe in de 

Bondsrepubliek, de toenmalige DDR, Oostenrijk en Zwitserland in de 
periode van 1967-1977 vindt men genoteerd bij H.-G. Link, LINK 1994

3
. 

 
 
14. De bisschoppen van Nederland brengen dit nog weer eens extra onder  

de aandacht in hun herderlijk schrijven: In Christus' Naam uit 1992,23. 
 
 
15. Het was volgens G. Gassmann een doorbraak, dat tijdens de Vijfde 

Wereldconferentie van FO in Santiago de Compostela (1993) de kwestie 
van het pauselijk primaat (liever: het Petrusambt) door kardinaal Cassidy 
voor het eerst bespreekbaar werd gemaakt, zoals door alle kranten werd 
gemeld, Knipseldienst Oecumene 1993,16. In de officiële documentatie 
is het evenwel niet terug te vinden, GASSMANN/BEST 1994. 

 
 
16. De Nederlandse bisschoppen schreven in 1987, dat de reformatorische 

geloofsgemeenschappen een tekort (defectus) zouden vertonen in het 
wijdingssacrament, waardoor de authentieke werkelijkheid van de 
eucharistie zou worden aangetast, Onze oecumenische opdracht,11. In 
de desbetreffende passage van Unitatis Redintegratio, DENZINGER 4189, 
worden de reformatorische geloofsgemeenschappen evenwel niet 
expliciet genoemd. 
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12  AMBT ALS REPRESENTATIE 
 
 
In debat met M. Den Dulk 
Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken 
dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft... 
(Rom 15:18).

1
 

 
 
1 INLEIDING 
 
De basis van de onderhavige tekst is een lezing, die in verkorte vorm 
in Utrecht door mij werd uitgesproken tijdens het door het IIMO 
georganiseerde symposium: "Geen kerk zonder bisschop", op 31 
october 1996. Mijn opponent was destijds de Leidse hoogleraar 
Maarten den Dulk, die een rede hield onder de titel: ‘De verzoeking 
Christus te representeren' (DEN DULK 1997). Het onderstaande is 
een herschreven en bijgewerkte versie van mijn aldaar gehouden 
betoog. De oorspronkelijke tekst vindt men in: BRINKMAN/HOUTEPEN 

1997,130-145. In deze bijdrage versta ik mij met hedendaagse 
opvattingen over representatie in de Nederlandse context tegen de 
achtergrond van BEM, waarin het begrip representatie een 
sleutelpositie vervult. De vraag is of en zo ja op welke manier BEM 
de opvattingen binnen de gereformeerde traditie in Nederland

2 
ten 

aanzien van het begrip representatie benvloedt. Bezwaren tegen de 
gedachte dat ambtsdragers Christus representeren klinken luid en 
duidelijk door in de SoW-kerken. Een van de belangrijke 
woordvoerders van deze stroming is M. den Dulk. Er zijn echter ook 
stemmen binnen die kerken, die het hartelijk voor de 
representatiegedachte opnemen. Onder hen reken ik mijzelf. 
 
Representatie is een begrip dat telkens opduikt in de ambtsleer. Over 
de betekenis en de draagwijdte ervan bestaat geen consensus.

3
 

Onder Nederlandse calvinisten — en niet alleen onder hen — 
bestaat weerstand tegen dit concept, dat vaak onmiddellijk wordt 
verbonden met een autoritaire ambtsvisie. Dit heeft verschillende 
achtergronden. Ik noem het protest tegen illegitieme machtsaan- 
spraken van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, tegen hoog- 
ambtelijke taal en tegen alles wat naar klerikalisme riekt. Het is 
duidelijk, dat het ook grote weerstand oproept bij feministische 
theologen.

4 
Voorts is daar het klassiek-reformatorische besef, dat 

ambtsdragers slechts ‘aarden vaten' zijn (II Cor. 4:7) en geen reden 
hebben voor enige zelfverheffing (BALKE 1990,281). Dan zijn er nog 
altijd resten ‘antipapisme' onder ons en sporen van de zestiende-
eeuwse vrees dat "reformatorische ambtsdragers zouden uitgroeien 
tot de opvolgers van de heerszuchtige bisschoppen" (TRIMP 1990, 
429). Ook niet-theologische factoren spelen hier een beduidende rol. 
De democratiseringsgolven van de laatste decennia laten 
ongetwijfeld hun invloed gelden (GOSKER 1995a,21). De 
gereformeerde weerstand tegen het begrip Christusrepresentatie 
vindt zijn oorsprong en voedingsbodem in de aloude theologische 
controverse tussen Rome en de Reformatie. Uit de rooms-katholieke 
reactie op BEM blijkt hoe groot de verschillen nog zijn. Het begrip 
representatie wordt door het Vaticaan een waardevol concept 
genoemd, dat echter naar rooms-katholieke begrippen in de 
Limatekst over het ambt veel te vaag blijft. De Rooms-Katholieke 
Kerk ziet het geordineerde ambt als een werkzame en sacramentele 
realiteit, waardoor de ambtsdrager ‘in persona Christi' handelt. En op 
grond daarvan is het noodzakelijk, dat het een geordineerde 
ambtsdrager is, die voorgaat in de eucharistie.

5
 Naar protestantse 
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denkwijze kan het begrip representatie echter nooit exclusief op het 
ambt betrokken zijn (WENZ 1989,40). In het navolgende ga ik in op 
de bijdrage van Den Dulk aan de discussie over representatie. Ik 
analyseer zijn drievoudige argumentatie tegen het concept van 
Christusrepresentatie, dat door hem eerst benaderd wordt vanuit de 
liturgie, vervolgens vanuit de ambtsleer van Calvijn en tenslotte 
vanuit het OT. Vervolgens definieer ik het begrip representatie, ik 
verhelder wat ik daar zelf onder versta en geef de mogelijkheden en 
de grenzen ervan aan. Dan voer ik een pleidooi voor de stelling, dat 
het ook vanuit een protestantse benadering mogelijk en wenselijk is 
vol te houden, dat het bijzondere kerkelijke ambt een representatief 
karakter draagt. 
 
 
2 EEN FREUDIAANSE VERGISSING IN DE LITURGIE? 
 
Den Dulk neemt in zijn betoog stelling tegen het concept van de 
Christusrepresentatie, dat hij met de zware term ‘verzoeking' betitelt. 
"Als er iets is waarvoor de ambtsdrager — met ambt en al — zich 
moet bewaren dan is het voor de verzoeking om Christus te 
representeren of om er van Christuswege te willen zijn of om op zijn 
plaats te gaan staan" (DEN DULK 1997,128). Hij signaleert een 
zekere spanning in de gereformeerde ambtsleer, die er al van meet 
af aan heeft ingezeten en die ook door anderen wordt onderkend.

6
 

Aan de ene kant is er de lijn, dat het ambt wordt gezien als een 
dienst, een functie, die opkomt uit de gemeente en er is ten dienste 
van de gemeente. Aan de andere kant is er de lijn, dat het ambt 
gezien wordt als een ‘tegenover' en als machtsuitoefening over de 
gemeente.  
 
Om dit aan te tonen neemt Den Dulk zijn insteek bij het nieuwe 
formulier ter bevestiging van ambtsdragers, dat vergeleken met het 
vorige een verandering heeft ondergaan. In het klassiek 
gereformeerde formulier, vastgesteld door de Provinciale Synode 
van Den Haag 1586, luidde de formule bij de bevestiging van een 
predikant: ‘God regere u zoo in uwe bediening (...).' Deze tekst

7
 was 

vrijwel woordelijk ontleend aan het iets oudere formulier van de 
Nederlandse vluchtelingengemeente te Londen, van Marten Micron.

8
 

En diezelfde formule stond nog altijd ongewijzigd in het hervormde 
dienstboek (Dienstboek in ontwerp 1955,142). De verandering die 
door de betreffende commissie in de nieuwe Proeve voor de 
eredienst uit 1989 was aangebracht had Den Dulks aandacht 
getrokken. Uit de toegezonden reacties op de Proeve blijkt trouwens 
niet, dat de verandering ook maar aan enige kerk of particuliere 
persoon is opgevallen.

9 
Het is opmerkelijk dat er van deze 

verandering geen melding wordt gemaakt in de toelichting van de 
commissie op de bewoording bij de handoplegging, terwijl men de 
uitspraak doet, dat "afwijken van de eenmaal vastgestelde 
bewoording zeer ongewenst is" (Proeve 1989,27). 
 
De nieuwe formulering — door Den Dulk een ‘Fehlleistung' genoemd 
— luidt als volgt: "God onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot 
deze heilige dienst en in wiens Naam wij u thans in het ambt van 
dienaar des Woords bevestigen, verlichte u door zijn Geest en sterke 
u door zijn hand; Hij zegene u alzo in uw bediening, dat zijn 
gemeente onder uw handen worde gebouwd (...) ".  
De ambtsdragers worden in deze formulering niet door God 
geregeerd, maar gezegend. Den Dulk ziet met lede ogen aan hoe de 
oude kritische formulering "God regere u in uw dienst", plaats heeft 
gemaakt voor een zegenspreuk, waardoor zijns inziens God als 
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kritische instantie ten aanzien van de ambtsdrager verdwijnt en 
waardoor de macht van de ambtsdragers wordt versterkt. Dat acht hij 
onjuist, want hun macht wordt niet "versterkt door Gods zegen, maar 
wordt begrensd door Gods eigen macht" (DEN DULK 1997,116). Hij 
meent, dat de commissie de tegenstellingen niet op deze manier had 
mogen gladstrijken door in plaats van regeren van zegenen te 
spreken. Door de tegenstelling op deze manier te benadrukken wekt 
Den Dulk overigens zelf de indruk Gods zegen tot een verlengstuk 
van menselijke machtsaanspraken te maken. Ik neem aan dat dit niet 
zijn bedoeling is. Het is wel duidelijk, dat het hem er vooral om te 
doen is een bepaalde divergentie aan te wijzen in het calvinistische 
ambtsdenken. 
 
De geruisloosheid waarmee de nieuwe formulering blijkbaar in de 
erediensten is geïntroduceerd roept echter wel de vraag op of deze 
eigenlijk wel zo nieuw is. Dat is niet het geval, zoals blijkt uit het feit, 
dat we deze formulering reeds in eerdere orden voor de eredienst 
aantreffen.

10
 In het Haagse formulier ligt volgens Den Dulk een 

spanning verborgen tussen twee ambtsvisies. In de ene lijn wordt het 
ambt allereerst als een dienst, een functie van de gemeente 
beschouwd. In de andere lijn is het ambt een goddelijk instrument 
van Gods macht en wordt het gezien als macht, die namens God 
wordt uitgeoefend over de gemeente. Daarin ligt de ambivalentie en 
daarover gaat de ‘ruzie' die zich heeft voortgezet tot in onze dagen. 
Het is onwaarschijnlijk — zoals Den Dulk erkent — dat het Haagse 
formulier zich van deze onderhuidse spanning bewust is geweest. 
Het sluit duidelijk aan bij de calvinistische ambtsleer, die de taak van 
de predikant beschrijft als het regeren van de gemeente met Gods 
Woord. Calvijn maakt evenals BEM (LA 10) onderscheid tussen 
ambtsdragers en apostelen. De laatsten zijn volgens Calvijn 
‘authentieke secretarissen' van de Heilige Geest. Daarom moeten 
hun geschriften voor uitspraken Gods gehouden worden. Maar hun 
opvolgers hebben geen ander ambt dan dat ze onderwijzen wat in de 
Heilige Schrift geopenbaard en verzegeld is.

11
  

 
Het is verwonderlijk hoe Den Dulk het dan enerzijds kan opnemen 
voor Micron en diens formulering bij de ordinatie: "God regere u in 
uw dienst", waarbij de lijn van God naar het ambt loopt, terwijl hij in 
het vervolg — zoals we zullen zien — grote vraagtekens zet bij 
Calvijns gedachten over het ambt als Gods instrument.  
 
 
3  AMBIVALENTIE IN CALVIJNS AMBTSLEER 
 
De volgende stap is, dat Den Dulk Calvijns ambtsleer ter sprake 
brengt.

12
 Hij tekent diens positie in grote lijnen en wijst er op, dat 

Calvijn een onderscheid maakt tussen de Heilige Geest en de 
kerkelijke organisatie. Hij constateert echter ook een zekere 
ambivalentie in diens ambtsleer en noemt dit een ‘erfelijke kwaal van 
de reformatie'. Hij heeft waardering voor Calvijns bijdrage aan de 
gezonde opbouw van de gemeente, die er in bestond, dat deze een 
nieuw begrip van macht wist te definiëren. Maar hij signaleert tevens 
ondergrondse spanningen en innerlijke tegenstrijdigheden in Calvijns 
ambtsleer, precies wat betreft het gebruik (casu quo de 
mogelijkheden tot misbruik) van macht in de kerk. Zoals bekend had 
Calvijn veel kritiek op de arrogantie van de macht in de Romana en 
pleitte hij voor een nieuw verstaan van de ambtsuitoefening in het 
krachtenveld van de Geest. In zijn visie op de kerk wil Calvijn het 
werk van de Heilige Geest en de kerkelijke organisatie met elkaar 
verbinden. In het derde boek van zijn Institutie leren we, dat het de 
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Geest is, die mensen met Christus verbindt, die mensen het geloof 
schenkt en de kracht om in de vrijheid van de Geest te leven. In het 
vierde boek wordt de kerk getekend als menselijke organisatie 
midden in de toenmalige wereld. Het is duidelijk, dat dan ook de 
factor ‘macht' daar een rol in speelt. In dit verband komen de ambten 
ter sprake als ‘hulpmiddelen' ten dienste van de organisatie. De kerk 
laat zich immers slechts kennen in de beweging tussen die beide 
aspecten. We dienen ons overigens wel te realiseren, dat Calvijn in 
een totaal andere situatie verkeerde dan wij, waarin sprake was van 
verstrengeling van kerkelijk optreden en overheidsoptreden.

13
 

 
Terecht signaleert Den Dulk twee lijnen in Calvijns ambtsleer, die 
een bepaald spanningsveld opleveren, wanneer het gaat om de 
omgang met macht, leiding, gezag en zeggenschap binnen de 
kerkelijke gemeenschap. De vraag die hij vervolgens opwerpt is, of 
deze ambivalentie in Calvijns ambtsleer wellicht medeverantwoor- 
delijk is voor de bestaande diversiteit in het ambtsdenken, die we in 
onze Nederlandse kerken van calvinistische snit kunnen constateren. 
In de huidige SoW-kerken zijn de verschillende stromingen duidelijk 
waarneembaar, zowel in deze kerkgemeenschap als geheel als ook 
in ieder kerkgenootschap afzonderlijk (SPEELMAN 1997,184). We 
kunnen een klassieke stroming onderscheiden naast een 
laagkerkelijke stroming, gevoed door antihirarchische — door 
sociologie en feminisme geïnspireerde — inzichten, en een wat meer 
hoogkerkelijke stroming, die gevoed wordt door nieuwere 
oecumenische inzichten.

14
 De laatste stroming laat zich onder 

andere inspireren door de oecumenische bilaterale en multilaterale 
dialogen, waaronder ook BEM, maar gaat — naar het zich laat 
aanzien — minder ver mee in de katholiserende tendensen dan de 
liturgische beweging en het zogenaamde ‘Hilversums Convent' in de 
jaren vijftig wilden doen.

15  

 

Hoewel Den Dulk de beweeglijkheid van de beide polen in hun 
onderlinge verhouding binnen Calvijns ambtsleer onderkent en 
waardeert, acht hij het problematisch dat Calvijn het ambt eigenlijk 
als een soort schakel inlast tussen enerzijds de kerk als werk van de 
Geest en anderzijds de kerk als menselijke organisatie. Hij taxeert 
dat als een ‘crux'. Nu kan ik me indenken, dat een schakel — en nog 
wel een ingelaste — de zaak enigszins klem zet, maar ik vraag me 
toch af of er geen andere interpretatie mogelijk is, die het 
spanningsveld intact laat, en zelfs een werkzame stroom op gang 
brengt die niet direct wordt ‘ontladen'. Calvijns concept kan zeker niet 
los gezien worden van de spanningsvelden van zijn tijd, waardoor hij 
zich enerzijds te weer moest stellen tegen de rooms-katholieke 
ambtsleer en zich anderzijds ook moest verweren tegen doperse 
invloeden. Zijn nadruk op de ambten was mede een reactie op de 
doperse praktijken, die "het ambt van de dienaar van het Woord en 
de sacramenten teniet doen" (SPEELMAN 1995,27). Dat verklaart ook 
waarom hij telkens van het een op het ander moest overschakelen 
en naar beide kanten stelling moest nemen. In principe zou Den Dulk 
op grond van bovengenoemde argumentatie het concept van 
Christusrepresentatie niet hoeven af te wijzen. Hij zou op zijn minst 
zijn terminologie (‘verzoeking'!) kunnen afzwakken vanwege de reële 
mogelijkheid, dat het ambt bij Calvijn ook een representerende 
functie heeft.

16 
 

Een eigen onderzoek hiernaar valt buiten mijn mogelijkheden, maar 
ik heb in het vierde boek van zijn Institutie wel aanwijzingen 
gevonden die dit ondersteunen. Calvijn spreekt (met de apostel 
Paulus) in alle bescheidenheid over ambtsdragers als over zwakke 
aarden vaten, waarin God de schat van zijn hemelse wijsheid 



274 
 

verbergt
17

, maar legt toch een grote nadruk op het ambt. Hij spreekt 
met een zekere vanzelfsprekendheid over Gods tegenwoordigheid in 
de ambten, maar bouwt dan wel onmiddellijk een restrictie in als hij 
zegt: "God wil erkend wil worden als zelf in de ambten aanwezig, 
maar slechts voorzover Hij zelf de auteur van deze ordening is".

18
 

"Alleen God zelf moet in de kerk regeren en heersen en wendt 
daartoe de dienst van mensen aan om door hun mond zijn eigen 
werk te volbrengen. Zo betoont Hij zijn goedgunstigheid jegens ons 
om mensen als zijn zaakwaarnemers aan te nemen om uitleggers te 
zijn van zijn verborgen wil en om zijn persoon te vertegenwoor- 
digen".

19
 "Christus is opgevaren ten hemel opdat Hij alles zou 

vervullen (Ef. 4:10). En dit is de wijze der vervulling, dat Hij door 
middel van de dienaren, aan wie Hij dit ambt heeft opgedragen en de 
genade verleend heeft om het ambt te verrichten, zijn gaven aan de 
kerk uitdeelt en verdeelt, en zichzelf zoo in zekeren zin tegenwoordig 
vertoont, de kracht zijns Geestes openbarende in deze zijn inzetting, 
opdat die niet ijdel of nutteloos zou zijn".

20
  

 
Calvijn betrekt representatie dus zowel op God als op Christus. In het 
laatste citaat staat representatie in verband met Christus, in het 
voorlaatste citaat in verband met God. Om de werking van het ambt 
aan te duiden gebruikt Calvijn het woord instrument. Het ambt werkt 
als een instrument van Gods macht. God gebruikt de dienst van 
mensen zoals een werkman voor zijn werk gereedschap gebruikt.

21
 

Den Dulk bekritiseert de formeel-hiërarchische wijze, waarop dit 
beeld bij Calvijn functioneert. Hierin valt hij J. Firet bij, die 
depersonalisatie van de mens vreest en niet zo veel op heeft met het 
beeld van de mens als werktuig, met behulp waarvan de eigenlijk-
handelende God zijn werk kan doen (FIRET 1968,168-170). Het is 
echter nog maar de vraag of het klopt, dat het ambt bij Calvijn als 
instrument van Gods macht de facto zo vastgekoppeld zit aan de 
Geest, dat je welhaast van identificatie kunt spreken. Zit daar niet 
juist de ruimte van de Geest tussen? Geeft Den Dulk aan Calvijn niet 
een te massieve interpretatie, wanneer hij het ambt tekent als een 
instrument van Gods macht in een rechtstreekse lijn van boven naar 
beneden? Zo statisch hoeft het beeld ook bij Calvijn niet uitgelegd te 
worden. Past Calvijn het beeld van het instrument niet eveneens toe 
op het evangelie zelf?

22
 Het beeld van het instrument kan behalve 

aan de bouwwereld ook aan de muziekwereld ontleend zijn. Dan 
roept het beeld associaties op, die veel speelser en beweeglijker zijn. 
Zo past bijvoorbeeld Abraham Kuyper het fraaie beeld van de 
"Aeolusharp, die men in het vensterkozijn legt opdat de wind er 
hemelsche accoorden op spele" toe op het calvinisme, dat "zonder 
de Geest des Heren volslagen machteloos is" (KUYPER [1898],197). 
Stel dat A. Ganoczy gelijk heeft als hij zegt, dat het ambt bij Calvijn 
een instrument is, waarover de Almachtige beschikken kan. Een 
instrument dat weliswaar op zichzelf geen waarde heeft, maar dat 
zijn waarde ontleent aan zijn bruikbaarheid. En dat — mits 
aangeraakt door de Geest — als Gods mond functioneert.

23
 

Identificatie met de Zender hoeft nog geen ‘depersonalisatie van de 
mens' te betekenen. Met Den Dulk ben ik van mening, dat de 
menselijke macht van ambtsdragers onder de kritiek behoort te staan  
 
 
van God zelf en daardoor begrensd wordt. Het kan niet zo zijn, dat 
het ambt als een soort ‘tussending' tussen God en de mensen of 
tussen Christus en de gemeente in komt te staan. Evenmin mogen 
ambtsdragers als een soort verkapte ‘vicarii Christi' worden 
beschouwd of zichzelf als zodanig afficheren. In dit verband citeer ik 
met instemming E. Busch, die heel duidelijk is in zijn uitleg van II Cor. 
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5:20 en zegt, dat men deze tekst niet zo moet lezen als zouden 
sommigen de plaats van een helaas afwezige Christus moeten 
innemen om Hem voor anderen te representeren.

24
 Met ambts- 

dragers die zichzelf als trait-d'union tussen God en de gemeente 
menen te moeten stellen is in heden en verleden meer dan 
voldoende kwaad geschied. Maar de vraag die tot nu toe nog steeds 
is blijven liggen luidt: Wat hebben we dan precies onder 
representatie te verstaan? Daar kom ik aanstonds op terug. Het lijkt 
me goed nu eerst Den Dulk weer aan het woord te laten om zijn 
derde argument te vernemen. 
 
 
4 EEN OUDTESTAMENTISCH GEDING 
 
Na zijn insteek in de liturgie en confrontatie met Calvijn onderneemt 
Den Dulk nog een derde poging om ons van zijn standpunt te 
overtuigen. Ditmaal argumenteert hij vanuit het Oude Testament. Hij 
meent dat het geding over het leiderschap tussen Korach en Mozes 
(Num. 16-19) laat zien, dat het verzet van Korach, Dathan en Abiram 
niet een plotseling opgekomen rebellie is, maar het georganiseerde 
verzet van geordineerde ambtsdragers tegen de bijzondere positie 
van Mozes en Aäron als de charismatische leiders van het volk.

25
 Dit 

verzet komt zijns inziens voort uit het feit dat Korach cum suis niet 
kunnen accepteren dat Mozes en Aäron de leidinggevenden zijn, die 
de weg van het volk zouden kunnen en moeten bepalen. Gods Geest 
is immers aan het hele volk geschonken, allen zijn heiligen en de 
Here is in hun midden (Num. 16:3). Waarom verheffen Mozes en 
Aäron zich dan boven de gemeente des Heren? Hun optreden wordt 
blijkbaar door de Korachieten als ‘onordelijk' ervaren. Ze zien het als 
een heilloze storing in het proces van leidinggeven, waartoe zijzelf 
immers op wettige wijze waren aangesteld. Dit leidt uiteindelijk tot 
een dodelijke crisis tussen beide partijen, waarbij tevens het bestaan 
van heel de gemeente op het spel komt te staan. Den Dulk ziet deze 
episode uit Num. 16, waarin deze dodelijke botsing plaats vindt 
tussen de twee soorten leiderschap — het organisatorische en het 
charismatische — als exemplarisch voor de verhouding tussen ambt 
en charisma. Er is niets mis met het organisatorische leiderschap 
(het ambt). Ook dat geschiedt in opdracht van God en het 
deelnemen aan de organisatie van de gemeenschap is een vrucht 
van de coöperatieve kracht van de Heilige Geest. Er is pas iets mis 
als het charisma daardoor geen kans krijgt en als de Geest wordt 
uitgedoofd. Het verhaal van Num. 16 geeft aan, dat de beweging van 
Gods Geest niet identiek is met de eigen dynamiek van de 
organisatie en de ambten.  
 
Dat de Korachieten de ‘wettige' leiders van het volk zouden zijn 
geweest en niet Mozes en Aäron is een niet erg breed gedragen 
hypothese.

26
 Dat Mozes, Aäron en Mirjam in dit verhaal "dus" niet 

voor de ambten staan lijkt me een te snelle gevolgtrekking. Had 
Mozes overigens geen roeping en zending ontvangen om het volk uit 
Egypte te leiden (Ex. 3:10)? Afgezien daarvan lijkt het me bovendien 
de vraag of deze ‘mannen van naam' zomaar in een ‘ambtelijke 
structuur' te situeren zijn, die op de een of andere manier met onze 
ambtelijke structuren vergelijkbaar is. 
Den Dulks argumentatie vanuit Numeri 16 is ongetwijfeld boeiend, 
maar in exegetisch opzicht te zwak en in hermeneutisch opzicht niet 
overtuigend genoeg. Zijn hermeneutische methode lijkt me 
aanvechtbaar evenals zijn gevolgtrekkingen omtrent de 
verwerpelijkheid van het concept van de representatie. Hij trekt uit 
Num. 16 namelijk de conclusie, dat er een onderscheid zou bestaan 
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tussen enerzijds de ambtsdragers (de Korachieten) en anderzijds de 
concrete namen en geschiedenissen van Mozes en Aäron en Mirjam, 
die staan voor de geschiedenis waarin het geheim van Israëls 
Messias verborgen ligt. Hij meent, dat ambtsdragers zich nu juist niet 
moeten identificeren met dit geheim. Zij zijn er niet toe geroepen om 
het Messiasgeheim te representeren in de gemeente. "Dat is het 
werk van de Geest en daarover beschikt de kerkelijke organisatie 
niet".  
 
Mijn bezwaar hiertegen is, dat je dan wel eerst stilzwijgend van de 
veronderstelling moet uitgaan, dat het begrip representatie per 
definitie uitsluitend aan het ambt c.q. de ambtsdragers is 
voorbehouden en geïnterpreteerd wordt als het ‘vermogen om over 
de Geest te beschikken'. Dat is een invulling die ik er persoonlijk niet 
aan zou willen geven, omdat ik — zoals gezegd — representatie 
geenszins als een speciaal of zelfs exclusief privilege van wie dan 
ook beschouw. Terecht wijst A. van de Beek er op, dat de Heilige 
Geest niet is opgesloten in één mogelijkheid en zéker niet in de éne 
mogelijkheid van het ambt (VAN DE BEEK 1985,116). Maar hier hangt 
natuurlijk inderdaad alles af van de vraag wat nu eigenlijk precies 
onder het begrip representatie wordt verstaan en hoe het wordt 
geïnterpreteerd. Het is in het belang van de oecumenische discussie 
en een eis van de tijd, dat het begrip representatie een invulling krijgt 
die enerzijds ruim genoeg is om niet in de oude tegenstellingen met 
de Catholica te blijven steken, en anderzijds niet in sacramentalisme 
vervalt. 
 
 
5 REPRESENTATIE VERDEDIGBAAR 
 
Een representant is iemand, die geroepen en gezonden is om de 
boodschap van een Ander namens die Ander over te brengen. De 
oudtestamentische representanten van Israëls God hadden opdracht 
‘mond Gods' te zijn (Jer. 15:19).

27
 Representatie in nieuw- 

testamentische zin is het overbrengen van de blijde boodschap van 
het evangelie van de verzoening en van het komend Koninkrijk van 
God in het midden van de gemeente en midden in de wereld. De 
boodschapper kan zich identificeren met de Zender (Luc. 10:16), 
maar zichzelf nooit inplaatsen tussen de Zender en de gemeenschap 
waarvoor de boodschap bestemd is en waartoe de representant ook 
zelf behoort. Representatie hoeft niet per definitie samen te vallen 
met macht en het hebben van macht is niet per definitie verkeerd. 
Gezag en macht kunnen alleen aangewend worden ten dienste van 
de gemeenschap, wanneer ze ook als zodanig benoemd en erkend 
worden (IMMINK 1997,256). Dat men het begrip representatie vaak 
onmiddellijk met ‘Christusrepresentatie' identificeert heeft te maken 
met de leer van het avondmaal / de eucharistie, waarin representatie 
van oudsher een rol van betekenis speelt. In de Concept-Kerkorde 
van de SoW-kerken (1994) staat onder artikel IV, dat de gemeente 
geroepen is tot de dienst aan het Woord van God, waaronder zowel 
de prediking als de viering van doop en avondmaal begrepen is.  
 
 
Binnen deze roeping hebben de ambtsdragers een speciale verant- 
woordelijkheid. Zij zijn er om de gemeente te ‘bepalen bij het heil' en 
te ‘bewaren bij haar roeping in de wereld'. J. van Beelen trekt daaruit 
de conclusie, dat dit een dienende taak is "en geen representerende" 
(VAN BEELEN 1995,114). Zijn argument is, dat het woord represen- 
tatie als zodanig ontbreekt en er verder ook geen verwijzing is naar 
de zaak die we erdoor aanduiden. Dat laat mijns inziens evenwel 
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onverlet, dat de representatiegedachte vanuit reformatorische 
achtergrond goed verdedigbaar is. Ik refereer nog een keer aan de 
Proeve uit 1989. Daarin komt een (tenminste voor onze begrippen) 
nieuwe rubriek voor: die van de presentatie. Deze presentatie heeft 
betrekking op de nieuw te bevestigen ambtsdragers. Me dunkt dat 
niet van presentatie gesproken kan worden, indien men niet 
tegelijkertijd van representatie spreekt. Ambtsdragers presenteren 
immers niet zichzelf en ze worden al evenmin gepresenteerd. Ze 
representeren niemand anders dan God in Christus door de kracht 
van de Heilige Geest. Ofschoon ook in de Proeve het woord 
‘representatie' niet expliciet genoemd wordt, is er mijns inziens toch 
ruimte voor de zaak waarom het gaat.  
 
Ik houd het voor wenselijk, dat we in onze kerken de waarde van de 
representatie opnieuw ontdekken met het oog op de verkondiging 
van het evangelie. Het is niet nodig scherp te onderscheiden of het 
ambt nu God representeert of Christus. Op de plaats van God en van 
Jezus Christus staat voor de gemeente de verkondigende 
ambtsdrager. Deze is op dat moment niet de exponent van de 
gemeente, maar staat als exponent van God, van Christus, 
tegenover de gemeente (BONHOEFFER 1966,311). Voorwaarde is 
dat men zich gebonden weet aan het Woord en zich daarop laat 
controleren en corrigeren. Als mensen van God (HOUTEPEN 1983) 
zijn we mensen, die de weg van Jezus Messias willen gaan. Op die 
weg kan het gebeuren dat een mens in de kracht van de Heilige 
Geest iets van God laat doorschemeren, iets van Christus uitstraalt, 
iets van Jezus laat zien. Men hoeft geen donatist

28
 te zijn om het 

belang daarvan te kunnen inzien. 
 
In het geding is de werfkracht van het evangelie. En dat heeft alles te 
maken met de zending en de roeping van de hele gemeente. Het is 
in onze tijd ook vanuit een protestantse benadering mogelijk en 
wenselijk te erkennen, dat het bijzondere ambt een representatief 
karakter draagt en dat de dragers der ambten geroepen zijn tot deze 
representatie. Ik wil voorop stellen dat ik representatie als 
plaatsbekleding zie, niet als plaatsvervanging. Ook niet als iets dat 
exclusief aan het ambt gebonden is.

29
 Wel als een goede welkome 

gave van God, geschonken aan allen die in Christus een nieuwe 
schepping zijn (II Cor. 5:17).  
 
Ik zou ‘representatie' ook niet exclusief aan Christus willen 
verbinden, maar in het bredere kader willen zetten van het goddelijk 
initiatief. Dat men het begrip representatie nu eens met God en dan 
weer met Christus verbindt is geen uitzondering. Bij Calvijn troffen 
we deze afwisseling aan en ze is ook al bij Ignatius te vinden.

30 
Men 

kan ‘representatie' echter ook op de gehele gemeente betrekken, in 
die zin dat ambtsdragers niet alleen als ‘representanten van God' en 
als ‘gezanten van Christus' worden gezien, maar ook als 
‘representanten van de gemeente' bij God.

31 

 

 

 

 
6 ENKELE STEMMEN VOOR EN TEGEN 
 
Dat sommigen zich verzetten tegen de representatiegedachte hangt 
onder andere samen met het feit dat representatie dikwijls 
rechtstreeks met plaatsvervanging/heilsbemiddeling in verband wordt 
gebracht. Hierbij kan men niet alleen aan de bijdrage van M. den 
Dulk denken, maar ook aan geschriften van A. van de Beek, G.D.J. 
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Dingemans, E.J. Beker en R. Bons-Storm. Zo vreest Van de Beek 
dat de ambtsdragers "als representanten van God tegenover de 
gemeente komen te staan, zodat de gemeente van hen afhankelijk 
zou zijn" (VAN DE BEEK 1985,87). Ook Dingemans wenst niet dat de 
predikant de rol van ‘heilsbemiddelaar' toebedeeld krijgt. "Wanneer 
men de positie van de predikant ook nog theologisch onderbouwt 
door het ambt van predikant, de verbi Divini minister, te zien als 
representant van Christus, dan wordt hij zelfs ‘heilsbemiddelaar' 
(DINGEMANS 1987,54). Dezelfde opstelling zien we bij Beker, die de 
ambtsdragers als opvolgers van de apostelen ziet, maar alleen in 
hun voorgaan als herders en leraars. "Zij nemen niet de plaats van 
Jezus Christus in. Zij representeren hem niet" (BEKER/HASSELAAR 
1990,86). Bons-Storm kan zich evenmin vinden in een 
ambtsopvatting, waarbij gemeenteleden afhankelijk worden gemaakt 
van de heilsbemiddeling door de priester of de predikant (BONS-
STORM 1991, 28). G. Dekker kan wel iets met het begrip 
representatie beginnen, maar heeft ook bedenkingen. "Zoals er geen 
ideale staat is zonder politie en zonder rechtspraak, zo irreëel is het 
om over een kerk te spreken zonder ambt", meent hij. Deze 
vergelijking is niet zo gelukkig, omdat het ambt dan wel zeer onder 
het gezichtspunt van de tucht wordt beschouwd, terwijl het ambt naar 
het apostolisch woord ook dienst en vreugde is (II Cor. 1:24). Dekker 
ziet geen grond voor een principieel ‘tegenover' van het ambt ten 
opzichte van de gemeente. Het ambt staat volgens hem niet 
tegenover de gemeente, maar is van de gemeente. Het functioneert 
als de wekker, die iemand zelf opwindt met de vooropgezette 
bedoeling om gewekt te worden, ook al is dat op het moment van het 
gewekt worden zelf meestal niet zo prettig. Representatie noemt hij 
in deze zin, dat het eigen aan de gemeente is om Christus te willen 
representeren. Het zou mooi zijn als mensen dat uit zichzelf deden, 
maar omdat dit niet het geval is, moet het ambt er zijn om dit te 
bewaken en de gemeente te helpen Christus te representeren 
(DEKKER 1979,29).  
 
Onder hen die het begrip representatie van belang achten of er 
tenminste geen doorslaggevende bezwaren tegen hebben, noem ik 
A.F.N. Lekkerkerker, A.A. van Ruler, H. Berkhof, C.P. van Andel, K. 
Blei, L.J. Koffeman, F.B. Immink, B. Wentsel en M.E. Brinkman. 
Lekkerkerker herinnert er aan, dat Calvijn in zijn Institutie de dienst 
van mensen waardoor de Heer zijn kerk regeert een 
‘plaatsvervangende' werkzaamheid noemt, "wat sommigen in onze 
tijd er toe noopt het ambt als Christusrepresentatie te omschrijven" 
(LEKKERKERKER 1971b,147). Hij wijst er op, dat Calvijn dit in 
concreto slechts op de taak van de verkondiging betrekt en dus niet 
laat gelden voor het ambt van ouderling en diaken.

32
 Men krijgt de 

indruk dat Lekkerkerker de term ‘plaatsvervanging' veel onbe- 
vangener gebruikt dan velen die de representatiegedachte afwijzen. 
Hij kan ‘plaatsvervanging' en ‘Christusrepresentatie' rustig in één 
adem noemen. Het ontwikkelen van een visie op Christusrepre- 
sentatie, die de discussies over het ambt kan ontkrampen, acht hij 
heel wel mogelijk en hij heeft geen bezwaar om ook het ambt van 
ouderling en diaken daarbij te betrekken.  
 
Van Ruler verdedigde het standpunt, dat het bijzondere ambt op 
geen enkele manier opkomt uit het algemene priesterschap der 
gelovigen. Het ambt wortelt wel in de gemeente, maar komt er niet 
uit op (VAN RULER 1965,88-89). Hiermee bleef hij in de lijn van 
Calvijn, die bij de fundering van de ambten het algemeen 
priesterschap der gelovigen geen duidelijke rol laat spelen, wel bij 

hun wijze van functioneren (CRAWFORD 1968,149). Het 



279 
 

hervormde ambtsrapport [Berkhof] definieert: "Onder ‘ambten' 
verstaan wij die binnen een kerkgemeenschap algemeen erkende 
functies die zich van andere functies daardoor onderscheiden, dat zij 
het heil van Christus representeren en vertolken en dus doende de 
kerk met gezag bij zijn genade en bedoelingen bepalen" (Wat is er 
aan de hand 1971,18). Ook in zijn Christelijk geloof zet hij deze lijn 
door. Ambtsdragers treden uit de rijen naar voren om tegenover de 
gemeente het komen van de Geest van Christus te representeren. 
Aan hen ziet men, dat het heil niet opkomt uit ons eigen midden 
(BERKHOF 1973,397). Van Andel betoogt, dat er in principe geen 
hoger of lager ambt is. Elk ambt heeft een bepaald aspect van de 
apostolische volmacht ontvangen en ook een eigen roeping om een 
bepaald aspect van de Christusrepresentatie tegenover de gemeente 
te concretiseren (VAN ANDEL 1970,15). Blei gaat uit van Christus' 
handelende presentie in de gemeente en valt Dingemans bij, dat dit 
niet zomaar samenvalt met het ambtelijk handelen van voorgangers. 
Maar dat hoeft volgens hem representatie niet uit te sluiten. De 
handelende presentie van de Heer valt immers ook niet zomaar 
samen met wat gemeenteleden onder elkaar doen? Wie er mee 
rekent, dat het in de bediening van het Woord en de sacramenten 
om meer gaat dan een menselijk onderonsje, zal er van uitgaan dat 
er een bijzondere roeping/bevestiging nodig is (BLEI 1989,53). Ook 
Koffeman meent dat vanuit een protestantse benadering gezegd kan 
worden, dat het bijzondere ambt representatief van karakter is 
(KOFFEMAN 1991,39). Immink gaat er van uit, dat de ambten een 
vertegenwoordigende functie hebben, al vindt hij de term 
Christusrepresentatie minder geslaagd (IMMINK 1993, 281). Wentsel 
ziet het bijzonder kerkelijk ambt niet als verbijzondering van het 
algemene ambt. Het is een aparte roeping Gods, als representatie 
van de Zender ten opzichte van de gemeente (WENTSEL 1995,495). 
Tenslotte noem ik Brinkman, die zegt dat over representatie alleen 
maar kan worden gesproken als we concrete verkondigingssituaties 
in onze samenleving voor ogen hebben (BRINKMAN 1997,114).  
 
Na deze korte rondgang langs diverse meningen is het niet 
eenvoudig te bepalen hoe scherp de tegenstellingen in feite zijn en 
welke mogelijkheden er liggen om dichter bij elkaar te komen. Zoals 
ik heb aangetoond leven er duidelijk zeer onderscheidene gedachten 
binnen de SoW-kerken. Het debat erover is al jarenlang aan de 
gang, maar tegelijkertijd kun je ook stellen, dat het nog maar 
nauwelijks begonnen is. 
 
 
 
 
7 BEM EN REPRESENTATIE 
 
BEM verstaat representatie niet slechts als Christusrepresentatie, 
maar gaat er van uit, dat ambtsdragers ook het hele volk Gods 
representeren. In de ontmoeting tussen God en zijn gemeente 
representeert het ambt dus in zekere zin deze beide in een over en 
weer. Ambtsdragers hebben geen gezag in zichzelf, maar alleen 
wanneer zij Christus vertegenwoordigen en een instrument in dienst 
van de Heilige Geest zijn.  
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De Geest maakt hen die Jezus Christus volgen tot één lichaam en 
zendt hen als getuigen de wereld in (LA 1). "The Spirit calls people to 
faith, sanctifies them through many gifts, gives them strength to 
witness the Gospel, and empowers them to serve in hope and love" 
(LA 3). De Heilige Geest geeft de gemeenschap verschillende elkaar 
aanvullende gaven. Die zijn bestemd voor het welzijn van het hele 
volk en komen tot uiting in het dienstbetoon in kerk en wereld (LA 5). 
Jezus riep de ‘twaalf' om vertegenwoordigers van het vernieuwde 
Israël te zijn.

33
 Hieruit trekt LA de conclusie, dat zij het hele volk van 

God representeren. Tegelijk hebben ze een speciale rol daarbinnen 
(LA 10). De apostelen worden gezien als een voorafbeelding van de 
kerk als geheel, maar ook als een voorafbeelding van diegenen, die 
in de kerk belast zijn met een speciaal gezag en een speciale 
verantwoordelijkheid. Kerkelijke ambtsdragers zijn geen apostelen, 
want de rol van de apostelen als getuigen van Christus' opstanding is 
uniek en onherhaalbaar. Maar hun ambt is wel op dat van de 
apostelen gebaseerd (LA 10). Het kerkelijk ambt vervult de taken van 
de hele gemeente op een representatieve manier (LA 13c), wat niet 
betekent dat het ambt de taken overneemt. Sterke nadruk moet 
volgens LA 27 gelegd worden op de actieve participatie van alle 
leden aan het leven en de besluitvorming van de gemeente. De 
collegiale en communale dimensies van het ambt zullen uitgedrukt 
worden in regelmatige representatieve synodale bijeenkomsten. 
 
Aanknopingspunt om representatie in LA in deze brede zin te 
verstaan biedt ook LA 4, waar gezegd wordt: De kerk is geroepen om 
het rijk van God te verkondigen en een voorlopige gestalte ervan te 
zijn. Zij doet dit door de wereld het evangelie te verkondigen en door 
haar bestaan als lichaam van Christus. In Jezus kwam Gods rijk 
onder ons. Hij begenadigde zondaars. Hij bracht aan armen het 
evangelie, aan blinden het gezicht en aan de verdrukten vrijheid 
(Luc. 4:19). Christus opende een nieuwe toegang tot de Vader. 
Levend in deze gemeenschap met God zijn alle leden van de kerk 
geroepen hun geloof te belijden en rekenschap af te leggen van de 
hoop die in hen is. Zij moeten meeleven met alle mensen in hun 
vreugde en lijden vanuit hun opdracht in zorgzame liefde getuigenis 
te geven. De leden van het lichaam van Christus moeten samen met 
de verdrukten strijden voor die vrijheid en waardigheid die met de 
komst van het rijk van God zijn beloofd. Deze opdracht moet onder 
verschillende politieke en sociale omstandigheden worden 
uitgevoerd. Om deze opdracht getrouw uit te voeren zullen zij in elke 
situatie zoeken naar adequate vormen van getuigenis en dienst. 
Door dat te doen geven ze de wereld een voorsmaak van de vreugde 
en de heerlijkheid van Gods rijk. In LA 11 wordt gesproken over 
‘representatives of Jesus Christ' in die zin, dat ambtsdragers iets van 
het ware mens-zijn van Christus representeren en zijn boodschap 
van verzoening aan de mensen brengen (LA 11). De officiële reactie 
van de ELK op BEM

34
 wijst op het gevaar, dat het kerkelijk ambt de 

plaats van Christus zelf zou kunnen gaan innemen. Die reactie is 
begrijpelijk vanuit de oude controversen, maar lijkt ten aanzien van 
BEM misschien wat te scherp, al blijft waakzaamheid geboden. We 
dienen ons te blijven realiseren, dat de Limatekst over het ambt ons 
een reeds bereikte convergentie aanreikt — en dus een 
tussenstation is — maar dat er door FO nog geen echte consensus 
is bereikt. En er is zeker nog geen sprake van een door de kerken 
algemeen aanvaarde consensus. Er is nog een lange weg te gaan.  
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Ongetwijfeld is het zo, dat de reactie van de SoW-kerken op het 
Eindrapport van de Commissie Maaltijd des Heren en kerkelijk ambt 

(1989) als een grote stap in de goede richting kan worden 
beschouwd. Maar het lijkt me voorbarig er van uit te gaan, dat er nu  
 
al een oecumenische consensus op het punt van representatie is 
bereikt. Brinkmans gedachte, dat er "thans op het gebied van de 
ambtsleer niet van een grote divergentie tussen de kerk van Rome 
en die van de Reformatie sprake is" lijkt me aan de optimistische 
kant (BRINKMAN 1994,221)

35
, maar hij heeft in zoverre gelijk, dat de 

Combi-Synode van de drie SoW-partners (NHK, GKN en ELK) in de 
officiële reactie op het Eindrapport inderdaad heeft uitgesproken, dat 
het lijkt alsof er op het punt van de Christusrepresentatie een nieuwe 
positie bereikt is en alsof de plaats van het ambt in de gemeente niet 
meer ter discussie zou staan (Groeiende herkenning 1991,14).  
 
"Als we ervan mogen uitgaan, dat de uitdrukking ‘in persona Christi' de 
representatie van Christus bedoelt, en dat men daarmee wil zeggen, dat 
Christus zelf de handelende persoon blijft (vgl. pag. 61), dan kan de 
conclusie zijn, dat daarmee een beslissende uitspraak gedaan is. Dan zijn er 
ongetwijfeld nog vele vragen te stellen en te beantwoorden in een 
verdergaand gesprek over kerk en ambt, maar dan is toch op het meest 
fundamentele traditionele punt van discussie een nieuwe positie bereikt (ook 
in de bezinning binnen onze eigen kerken rondom het ambt!): de eigen 
plaats van het ambt in de gemeente staat niet meer echt ter discussie! Alle 
betrokken kerken delen immers het inzicht, dat de kerk niet zonder ambt als 
Christusrepresentatie kan, hoe dat zich ook verder uitwerkt".  
 
Het rapport voegt er wel meteen aan toe, dat men zich afvraagt of de 
bereikte convergentie in feite wel zo reëel is als het op het eerste 
gezicht lijkt en of met met dezelfde woorden toch eigenlijk niet iets 
anders bedoeld wordt. De grote vraag is dan of dit werkelijk ook zo 
leeft in onze kerken, hetgeen ik betwijfel. Niet alleen op grond van 
bovenstaande rondgang langs de verschillende meningen, maar ook 
gezien de officiële stellingname van de ELK, en die van de NHK/ 
GKN ten aanzien van de Limatekst over het ambt, die afwijzend is.

36
 

Er zou dan in betrekkelijk korte tijd wel erg veel veranderd moeten 
zijn. Het debat is nog maar nauwelijks begonnen. Naar de oorzaak 
daarvan kan men slechts gissen. Of het zou moeten zijn, dat de 
kwestie binnenshuis zo gevoelig ligt, dat we de discussie ontwijken 
omdat iedereen aanvoelt, dat de eenheid van de kerk dan op het 
spel staat. 
 
 
 
 
8  EEN PLEIDOOI VOOR HERWAARDERING  

VAN REPRESENTATIE 
 
Mijn pleidooi voor een herwaardering van het begrip representatie 
vindt zijn grond niet alleen in argumentatie uit het verleden, maar 
hangt ook samen met mijn zicht op het heden en mijn verwachting 
van de toekomst van de kerk en heeft een pastorale en missionaire 
spits. Omdat ik representatie niet tot Christusrepresentatie beperk en 
omdat het onvruchtbaar zou zijn een christologische benadering van 
het ambt tegenover een pneumatologische te stellen — zoals soms 
gebeurt— 

37
 kies ik voor een trinitarische benadering. Ik ga er van uit, 

dat de kerk Creatura Verbi is en dat het ambt is gebonden aan het 
Woord. Representatie zie ik niet als iets dat aan één ambt gebonden 
zou zijn en ook niet als iets dat aan ‘het' ambt gebonden zou zijn.  
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Mijn stelling luidt, dat de gemeente in ademnood komt als haar 
ambtsdragers niet de facto Gods Woord verkondigen en Christus 
representeren in de kracht van de Heilige Geest. En dat de wereld te 
kort komt, wanneer de gemeente in ademnood is. Mijn uitgangspunt 
is, dat het de roeping is van de hele gemeente om Gods lof te 
zingen, Gods grote daden te verkondigen en Jezus Messias te 
representeren in de cultuur waarin wij leven in woord en daad. 
Ambtsdragers zijn geroepen daarin voortrekkers te zijn. "De 
gemeente geeft aan die roeping gehoor door onder leiding van de 
kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en 
alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst 
in de wereld".

38
 Representatie heeft alles te maken met de roeping 

en de zending van de kerk in de wereld. Niet de ambten als zodanig, 
maar de vocatio en de missio van alle geroepenen en gezondenen 
(waarvan de ambtsdragers deel uitmaken) zijn constitutieve 
elementen in het leven van de gemeente. Bij onderwaardering 
daarvan dreigt de gemeente prijsgegeven te worden aan de Scylla 
van een adembenemend activisme of aan de Charybdis van een 
ademloos quiëtisme met alle gevolgen vandien voor haar getuigenis 
en dienst in kerk en wereld. In het ene geval loopt men zich het vuur 
uit de sloffen, maar heeft dat nog iets te maken met het 
Pinkstervuur? In het andere geval zit men roerloos neer en weet het 
zelf niet meer.39 Een ambtsdrager is geen presentator/presentatrice, 
maar representant van Gods heilswil en van Gods verzoenende en 
helende kracht. Mij is gaandeweg duidelijk geworden, dat 
onderwaardering van precies dit element van de representatie het 
missionaire elan van onze kerken hedentendage verzwakt. 
 
 
 
9 REPRESENTATIE ALS GAVE EN OPGAVE VOOR ALLEN 
 
Het is niet de roeping van de predikant zichzelf te verkondigen, noch 
zichzelf te presenteren. De predikant als gestalte van de profetische 
roeping van de kerk staat in dienst van het levende Woord van God 
en representeert als zodanig Christus in de kracht van de Heilige 
Geest. Als dat verzaakt wordt, kan de gemeente niet opademen en 
komt de wereld te kort. In het lutherse formulier voor de ordinatie van 
predikanten (Dienstboek ELK, 1992,57) wordt gewezen op Rom. 
10:14, waar staat: "Hoe zullen zij Hem dan aanroepen in wie zij niet 
geloofd hebben? Hoe geloven in Hem van wie zij niet gehoord 
hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken 
zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de 
voeten van hen, die een goede boodschap brengen".  
 
Representatie vooronderstelt dus een roeping en een zending. 
Waarom zouden gemeenteleden onder het Woord komen, als de 
predikant op de kansel slechts zijn of haar eigen verhaal komt 
verkondigen en dat niet doet in Naam van Hem die ons de Goede 
Boodschap heeft geschonken? Zonder representatie verschrompelt 
het waagstuk der predikingxl tot een al of niet mooi voordragen van 
een knap stukje exegese of een troostrijk woord. Ik weet niet met 
zekerheid hoe Miskotte over representatie heeft gedacht, maar 
inhoudelijk heeft hij die op indrukwekkende wijze verwoord: "Bij de 
bediening des Woords kan ook, door menschenwoorden heen, een 
heldere schel in de harten luiden: God is tegenwoordig, God is in ons 
midden, laat ons diep in 't stof aanbidden" (MISKOTTE 1941,46-47).  
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Den Dulk heeft in zijn betoog de hoogst kwetsbare, maar uiterst 
communicatieve macht die uitgaat van de actuele prediking (dat wil 
zeggen het horen naar en het spreken over de Schrift) de presentatie 
van Gods Woord genoemd, waarin Gods kritische en bevrijdende 
handelen wordt verkondigd en in de verkondiging gepresenteerd. 
Zelf zou ik hier liever niet van presentatie maar van re-presentatie 
willen spreken. Representatie kan niet beperkt worden tot het ambt 
van predikant, maar behoort evenzeer tot de roeping van de 
ouderlingen en van de diakenen. Ook zij hebben in hun ambtelijk 
functioneren een roeping en zijn gezondenen ‘in Christus' naam'.xli 
Het is waar dat men de presentie van Christus niet kan garanderen 
of manipuleren, ook niet in het pastoraat. Ook is waar, dat 
ambtsdragers onjuist zouden handelen wanneer zij tijdens 
huisbezoek aan een oppervlakkig gesprek op krampachtige wijze 
een wending zouden geven om het gesprek op God, geloof, bijbel en 
gebed te brengen (VAN DE BEEK 1985,92). Maar er moet een derde 
weg zijn tussen de krampachtigheid en de vrijblijvendheid. Het 
laatste is naar mijn inschatting op dit moment een even groot 
probleem als het eerste.

42
 De ouderling als gestalte van de 

koninklijke roeping van de kerk staat in dienst van het levende Woord 
van God en representeert als zodanig Christus in de kracht van de 
Heilige Geest. Als huisbezoekers van de kerk (niet alleen 
ambtsdragers maar ook medewerkers van pastorale teams of 
wijkteams — de grenzen zijn hier vloeiend) niet meer gaan en komen 
en ontvangen worden in zijn Naam, boet het pastorale werk wezenlijk 
aan waarde in en wordt de roeping verzaakt. De gemeente kan niet 
meer opademen vanwege een bemoedigend woord in Gods naam, 
niet voldoende aangesproken worden op de navolging van Christus 
en niet meer in heilzame ademnood gebracht worden door een 
kritische vermaning in de Geest van Jezus. Wat waar is voor de 
ouderlingen geldt ook voor de diakenen. Ook zij mogen de Heer in 
hun dienst ten volle representeren. Het diaconaat wordt in zijn Naam 
verricht ten dienste van de leden van de gemeente en missionair ten 
dienste van de wereld. Het gaat om de roeping tot getuigenis en 
dienstbetoon.

43
 Wat zou het onderscheid nog zijn met andere sociale 

hulpverleners wanneer diakenen onvoldoende besef hebben van hun 
eigen specifieke roeping en zending in Christus' naam? Dan worden 
kerk en wereld beroofd van die specifieke dienst van barmhartigheid 
en gerechtigheid die zich niet moet laten dringen op de "weg 
dersociale bemoeienis" (K.DIJK 1952,236,). De diaken als gestalte 
van de priesterlijke roeping van de kerk staat in dienst van het 
levende Woord van God en representeert als zodanig Christus in de 
kracht van de Heilige Geest. We gaan nog een stap verder door te 
zeggen, dat de representatie weliswaar voluit bij de ambten behoort, 
maar niet exclusief tot de ambten beperkt blijft. Niet alleen de vocatio 
en de missio binnen de geloofsgemeenschap, maar ook de vocatio 
en de missio van de gemeente midden in de wereld zijn 
representatief, want representatie behoort tot de roeping van alle 
gelovigen. Elke gelovige staat — als gestalte van de missionaire 
roeping van de kerk — in dienst van het levende Woord en 
representeert als zodanig Christus in de kracht van de Heilige Geest.  
 
Paulus spreekt in II Cor. 3:1 over de gemeente als over een brief, 
kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Christus is de afzender en de 
brief is geschreven met de Geest van de levende God. Zo is 
gemeente door de ‘public visibility of the letter' (FURNISH 1984,183; 
WOLFF 1989) heel concreet present door de Geest van God. Het is 
waar dat het ambt vaak parmantig is geweest en dat ambtsdragers te 
hoog van de toren bliezen. Daarmee hebben de kerken leergeld 
betaald. Ze leerden bescheidenheid en terughoudendheid. Dat was 
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goed en nodig. Maar ik meen dat het nu tijd is, dat de mensen van 
God weer onbeschroomd Gods representanten durven zijn, om Gods 
liefde in de wereld uit te stralen als een lichtend licht en een zoutend 
zout. Mijn pleidooi heeft een duidelijk pastoraal en een missionair 
motief. Men kan het begrip representatie ook definiren met de 
woorden uit het Mattéüsevangelie: "Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt 
het licht der wereld" (Matt. 5:13-14).  
 
Resumerend kunnen we zeggen: representatie is niet exclusief aan 
ambtsdragers voorbehouden. Het is een gave en een opgave die 
door de Heilige Geest aan alle gelovigen en aan alle ambtsdragers 
als voortrekkers van de gemeente is toevertrouwd om het Woord 
Gods uit te dragen en de Geest van Jezus uit te stralen in het 
midden van de gemeente en in de wereld om ons heen. Als die gave, 
die tegelijk een roeping en een zending is, niet in gehoorzaamheid 
wordt aangenomen, maar uit een soort bescheidenheid of 
onzekerheid ten diepste niet meer wordt aanvaard, komt de 
gemeente in ademnood en komt de wereld te kort.  
 
Mij gaat het er wezenlijk om dat het werk van ambtsdragers weer in 
het perspectief komt te staan van een zich geroepen weten door God 
in Christus met het oog op het getuigenis van Gods liefde in de 
wereld. De ambtsdrager opereert niet enkel ‘functioneel', maar mag 
zich gedragen weten door de Heilige Geest van God om de dingen 
van het gewone leven in het licht van Christus te plaatsen. Niet uit 
onszelf, maar in de naam van Jezus, die is overgeleverd om onze 
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom. 4:25). 
Alleen op die manier heeft het ambt zeggingskracht, gezicht en 
gezag. Is hiermee alles gezegd? Neen. Is een ‘hogere' ambtsop- 
vatting een garantie voor een ‘spiritueler' ambt? Neen. Maar zouden 
bovenstaande inzichten ons niet kunnen helpen om het evangelie 
met een nieuwe vrijmoedigheid en blijmoedigheid uit te dragen als 
representanten van Christus in de nieuwe eeuw? Ik eindig met een 
woord van Dietrich Bonhoeffer, die gezegd heeft: "De kerk zal de 
moeilijkheden die haar te wachten staan alleen te boven komen, 
wanneer zij daarop bedacht is, dat zij staat en valt alleen met het 
woord van de Christus praesens als haar Heer" (BONHOEFFER 1972, 
72). 
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10  NOTEN 
 
 
1. De verwijzing naar de kerntekst Rom. 15:18 dank ik aan Dr. Géza 

Boross. 
 
2. Onder ‘gereformeerd' wordt hier niet een bepaald kerkgenootschap 

verstaan, maar de brede calvinistische stroming waaruit in Nederland 
diverse kerkgenootschappen zijn voortgekomen. 

 
3. Handboeken helpen hier niet verder. In belangrijke naslagwerken als 

TRE XXIX,1998; SCHMIDT-LAUBER/BIERITZ 1995; VOLP 1994; KRÜGER/ 

LÖSER/MÜLLER-RÖMHELD 1987
2
; ANDRESEN III,1984; SCHLINK 1983; 

DAVIES (1972) 1979; WEBER II,19722; COENEN/BEYREUTHER/BIETEN 

HARD (1967) 1970; BRINKHOFF/LAUDY/VERHEUL/VISMANS (1958) 1962 
komt ‘representatie' als begrip wellicht inhoudelijk wel aan de orde, maar 
het lemma als zodanig ontbreekt. 

 
4. Er zijn weinig Nederlandse publicaties, omdat de prioriteiten bij andere 

aandachtsvelden liggen. Ik noem DE WIT 1990 en 1991 en KORTE 1997, 
die zich laten inspireren door het werk van SCHÜSSLER FIORENZA 1984, 
1987 en 1993.  

 
5. "The concept of ‘representation' is a valuable concept which roots in the 

theological understanding of the churches. But it needs further 
qualification in the context of the agreed statement, so that through its 
relation to the Archetypos Christ, the ordained ministry is in and for the 
Church an effective and sacramental reality, by which a minister acts ‘in 
persona Christi'. This view should also help to explain more fully why, 
according to the Catholic faith, the eucharist must be presided over by an 
ordained minister, who represents Christ in a personal and sacramental 
way", CRB VI,1988,29. 

 
6. Zo C. Graafland, GRAAFLAND 1999,120. In 1965 stelde R. Boon dat de 

wortel van de tegenstrijdigheden in de gereformeerde ambtenleer zelf 
ligt, BOON 1965, 222. Hij kwam echter tot conclusies met een hoog 
‘BEM-gehalte' — om het anachronistisch te zeggen. Hij maakte de 
apostolische traditie/successie los van de idee dat ze bedding van de 
genadestroom zouden zijn en plaatste ze in het verbond en onder de 
vrijmacht Gods. Successie en ordinatie werden losgemaakt van het als 
automatisme opgevatte ‘ex opere operato' en het episcopaat impliceerde 
volgens hem geen hiërarchie in de zin van klerikale heerschappij. D. 
Nauta heeft hem krachtig weersproken, NAUTA 1966,129-138. 

 
7. "In de voortreffelijke zegenbede over den bevestigden prediker is Micron 

zoo goed als woordelijk nagevolgd", BARGER 1907,264. Barger misprijst 
het Haagse formulier qua bewoording maar prijst de ‘hooge betekenis 
van het ambt' die er uit spreekt. 

 
8. "God ende onse hemelsche vader, de welcke u totte[n] dienst zijns 

woorts in dese zijne ghemeinte gheropen heeft, verlichte u met zijnen 
heilighe[n] gheest, verstercke u doer sijn machtige ha[n]dt, ende regiere 
u so, in uwen dienst, dat ghy daer in ghetrauwelic ende vruchtbaerlick 
moecht wandelen, om te verbreiden het rijcke sijns eenighen gheboren 
soens, in zijn gemeinte, doer de vercondinghe sijns Euangeliums. Doer 
den selven uwen eenighen gheboren sone Jesum Christu[m], onsen 
heere ende salichmaker. Amen.", MICRON (1554) 1563,26. 

 
9. De reacties zijn toegezonden aan het Samenwerkingsorgaan voor de 

Eredienst en worden momenteel bestudeerd en van commentaar 
voorzien door een SoW-commissie bestaande uit B.J. Robbers, M. 
Gosker, A.E. Keuning, J. Kronenburg, J.H. Uytenbogaardt, P. Verbaan 
en G. Warnink. 
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10. We treffen de formulering al aan in het formulier dat werd vastgesteld 
door de Generale Synode van Middelburg der GKN (1965/65), Kerkboek 
GKN 1967/68, als ook in het formulier voor de bevestiging van dienaren 
des Woords, vastgesteld door de Generale Synode van Groningen 
1963/64 van de GKN, Honderdnegentien Gezangen z.j.,286. 

 
11. "Quanquam inter apostolos et eorum successores hoc, ut dixit, interest, 

quod illi fuerunt certi et authentici spiritus sancti amanuenses et ideo 
eorum scripto pro Dei oraculis habenda sunt; alii autem non aliud habent 
officii nisi ut doceant quod sacris scripturis proditum est ac consignatum", 
Institutio IV,8,9; BAUM/CUNITZ/REUSS II,1864,851-852. 

 
12. Calvijnkenners verschillen onderling van mening over Calvijns visie op 

het ambt. Het maakt uit of men zich op de Institutie beroept of op de 
commentaren (GOUMAZ 1964). Calvijn heeft zich tijdens zijn leven steeds 
ontwikkeld. Het maakt uit of het de periode in Genève, in Straatsburg of 
na 1541 betreft, VAN 'T SPIJKER 1990,144. In de Ordonnances 
ecclésiastiques van 1541 is sprake van het doctorenambt, terwijl de 
Institutie van 1543 IV,4,3 slechts drie ambten kent, POSTHUMUS MEYJES 

1973,43. A.H. Looman-Graaskamp merkt op, dat H.A. Speelman, 
SPEELMAN 1994, en W. Moehn, MOEHN 1996, twee verschillende 
standpunten hebben, terwijl de auteurs zich op dezelfde ordeningen 
beroepen, LOOMAN-GRAASKAMP 1997,157. Een Calvijnbibliografie vindt 
men bij MCGRATH 1994

2
,359-374. 

 
13. Predikanten in Genève waren betaalde krachten in overheidsdienst. 

Nieuw onderzoek naar Calvijns optreden in Genève en naar de concrete 
uitwerking van zijn ambtsopvatting heeft het inzicht opgeleverd, dat we 
het traditionele beeld van een zelfstandige calvinistische kerk zoals we 
die in Nederland kennen, zullen moeten herzien. "Calvin strove for a very 
modest form of ecclesiastical independence. The pursuit of more 
independence occurred first among the French Calvinists and was later 
adopted and further developed by the Dutch churches", SPEELMAN 
1994,238. 

 
14. Voor de klassiek-gereformeerde stroming noem ik: Immink, Noordegraaf,  

Van 't Spijker en Versteeg; voor de laagkerkelijke stroming: Van de Beek, 
Dingemans en Heitink; voor de door sociologie beïnvloede stroming: 
Dekker en Hendriks; voor de feministische stroming: Bons-Storm, 
Vernooij en De Wit; voor de oecumenisch geïnspireerde stroming Blei, 
Brinkman, Koffeman, Kronenburg en mijzelf. Maar de scheidslijnen zijn 
niet scherp. Sommigen kunnen wellicht tot meer dan één stroming 
gerekend worden. 

 
15. Ik noem enige literatuur terzake: LOOS/BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1950; 

GERRITSEN 1953; J.Y.H.A. JACOBS 1953; LESCRAUWAET 1957; STAPLES 
1983. 

 
16. "Zoals Rudolf Otto en na hem Otto Weber aangetoond hebben, is Calvijn 

geen independent, maar ronduit hoogkerkelijk. De Kerk wordt niet 
geconstitueerd door individuele gelovigen, maar door het Christus 
vertegenwoordigende ambt", OBERMAN 1988,18. 

 
17. "Hac igitur etiam causa coelestis suae sapientiae thesaurum in vasis 

fragilibus ac luteis abscondit", Calvijn, Institutio IV,3,1; BAUM/CUNITZ/ 

REUSS II 1864,777. De reacties op BEM, afkomstig uit vele verschillende 
contexten en confessies, maakten duidelijk dat er bij de auteurs, de 
lezers en de uitleggers van BEM behoefte was aan oecumenische 
reflectie op hermeneutiek. Om hieraan te voldoen kwam in 1998 de 
publicatie: A treasure in earthen vessels (FO 182). 

 
18. "Ergo ut sciamus et vasis testaceis nobis proferri inaestimabilem 

thesaurum, Deus ipse in medium prodit, et quatenus huius ordinis autor 
est, vult se praesentem (cursief M.G.) in sua institutione agnosci", 
Institutio IV,1,5; BAUM/CUNITZ/REUSS II,1864,750; vertaling SIZOO 1931, 
11. 
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19. "Hoc enim modo primum dignationem erga nos suam declarat, quum ex 
hominibus sumit qui pro se in mundo legationen fungantur, qui arcanae 
suae voluntatis sint interpretes qui personam denique suam 
repraesentent (cursivering M.G.)", Institutio IV,3,1; BAUM/CUNITZ/REUSS 
II 1864,777. 

 
 
20. "Haec autem implendi, quod per ministros, quibus officium hoc mandavit 

et muneris obeundi gratiam contulit, sua dona dispensat ac distribuit 
ecclesiae, seque adeo ipsum praesentem (cursivering van mij M.G.) 
quammodo exhibet, spiritus sui virtutem in sua hanc institutione 
exserendo, ne inanis sit vel otiosa", Institutio IV,3,2; BAUM/CUNITZ/ 
REUSS II,1864,778; Men vindt de vertaling bij A. Sizoo, SIZOO 1931,56. 

 
 
21. "(...) qualiter ad opus quoque faciendum instrumento utitur artifex", 

 Institutio IV,3,1; BAUM/CUNITZ/REUSS II,1864,777. 
 
 
22. "Fidem nobis Deus inspirat, sed evangelii sui organo", Institutio IV,1,5; 

BAUM/CUNITZ/ REUSS II,1864,749. 
 
 
23. "Der kirchliche Dienst (...) ist aber äußerst wichtig: er ist ebenfalls 

‘Instrument', verfügbares Organ für den Allmächtigen, das außer seiner 
Brauchbarkeit keinen Wert besitzt, aber wie ein ‘Mund Gottes' ist, wenn 
der Geist ihn bewegt", GANOCZY 1968,105. 

 
24. "Und wenn es heißt: dieser Dienst sei von uns zu verrichten ‘an Christi 

statt' so heißt das wörtlich: das sei zu tun ‘mit Rücksicht' auf ihn, ‘um 
seinentwillen', von uns als den ihm Beigesellten. Aber nicht als seine 
Stellvertreter auf Erden oder als seine Prokuristen, die einen leider 
Abwesenden vor den andern zu repräsentieren, seine nun leider vakante 
Stelle auszufüllen hätten. Und darum auch nicht so, als müßten und 
könnten wir noch einmal wiederholen, was schon von Gott getan ist: als 
könnten wir Mittler zwischen Gott und Mensch sein, die zwischen beiden 

allererst eine Beziehung zu stiften oder sonst den Menschen ein 
‘Christus' zu sein hätten", BUSCH 1995,51.  
 
 

25. Hij beroept zich op Buber, ‘Mozes' in: Werke II, München/Heidelberg 
1964,209-218. 

 
 
26. Er waren drie opstandige groepen: Korach, nakomeling van Levi, die zich 

er samen met de Levieten tegen verzette dat alleen afstammelingen van 
Aäron priester konden zijn (Num. 16:10). Dan Dathan, Abiram en een 
zekere On, Rubenieten, die het leiderschap van Mozes (nazaat van de 
jongere Levi) niet accepteerden. En dan de groep van 250, wier verzet 
eerder tegen Aäron dan tegen Mozes was gericht (Num. 16:35), omdat 
ze deel wilden hebben aan de priesterdienst. Ze hoorden tot de 
prominenten, maar worden door de meeste commentatoren niet als 
wettige leiders maar als adviseurs aangemerkt, BUDD 1984, 
MAARSINGH1984,87; JAGERSMA 1988,10-20; ASHLEY 1993,303; LEVINE 

1993. Bubers uitleg heeft nauwelijks weerklank gevonden. Algemeen ziet 
men hun optreden als rebellie. 
 

27. PEISKER, TBLNT II/2,1016-1023. Het zou te ver voeren hier op het 
sjaliach-begrip in te gaan, WENTSEL 1998,472. De gedachte, dat de 
oorsprong van de apostelfiguur terug te voeren zou zijn op de joodse 
sjaliach gaat vooral terug op RENGSTORF TWNT I,406-448 en STRACK-

BILLERBECK 1926,2-4, maar is door D. Müller weersproken, MÜLLER 

TBLNT I,1970-2,31-38, met als argument, dat deze afgezanten wel 
optraden als representant van hun zender, een welomschreven opdracht 
hadden en zich identificeerden met hun zender, maar geen gecontinu- 
eerd ambt hadden en ook geen missionaire taak. 
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28. "Nach donatistischer Lehre können Priester und Bischof die 
Sacramentsgnade nur vermitteln, wenn sie sie selbst besitzen und nicht 
durch ihre Lebensführung verloren haben", MÜHLENBERG 1982,421. 
Calvijn verzette zich tegen het door Donatisten en Dopersen 
nagestreefde ideaal van zichtbare heiligheid, VAN 'T SPIJKER 1990,160. 

 
 
29. H.-G. Link zegt treffend: "Der reformatorische Ansatz zum Thema Amt 

besagt: Als Getaufte sind wir alle Glieder des einen Leibes Christi. Das 
ist die Basis. Einer ist des anderen Glied, alle sind Brüder und 
Schwestern. Einer soll dem anderen zum Christus werden, ihm Christus 
nahebringen, nicht ihn ersetzen, sondern ihn gegenwärtig (cursivering 
M.G.) machen durch sein Verhalten und seinen Zuspruch. Auf dieser 
Basis beruhen die Kirche und ihre Ämter", LINK 1996,42. 

 
 
30. Bij Ignatius is de bisschop nu eens beeld van Christus, dan weer van de 

Vader, GOSKER 1990,67. 
 
 
31 J. Bruin acht het woord ‘representant' een bij uitstek geschikte typering 

voor de ambtsdragers. "Daarbij moet niet primair gedacht worden aan 
een tamelijk directe Christusrepresentatie, maar eerst aan de 
representatie van ‘een geheel', een representatie van ‘de Kerk'. En 
indirect, langs die weg van het geheel óók representatie van Christus", 
BRUIN 1992,89.  

 
 
32. "Het beroemde ‘Tegenover'-aspekt van het ambt komt bij hem t.a.v. de 

ouderling en de diaken niet aan de orde", LEKKERKERKER, Vragen 
rondom 1971,219. 

 
 
33. Het zou te ver voeren hier op de gebruikte terminologie van het 

vernieuwde Israël in te gaan. Hierover: KÜNG 1985,132-180. 
 
 
34. De kritiek van de ELK op ‘representatie' richt zich op §8 van de 

eucharistie-tekst: "In this whole section there is a danger that the church 
is being put in Christ's place and that in turn within the church the accent 
is being put on the distinctive ministry, ‘the ordained ministry'", CRB V,21. 

 
35. Ook R. van den Beld wekt in zijn op de gemeente gerichte 

populariserende herbewerking van het Eindrapport de indruk dat er geen 

probleem meer is met zijn opmerking, dat ook protestanten het er over 
eens zijn, dat de kerk niet zonder het ambt kan waarin Christus 
‘gerepresenteerd' is, VAN DEN BELD 1992,22. 

 
 
36. "In the report on ministry we discovered less of these fundamental 

elements. It is true that the report offers important viewpoints which could 
be constructive in developing our understanding of ministry and our 
ecumenical contacts (given the fact that our churches do not have a 
detailed conception of ministry), but it does not show sufficient progress 
in the fundamental points of discussion. Therefore we cannot accept it, 
as we did the other reports", CRB IV,109. 

 
37 G.D.J. Dingemans maakt dit onderscheid tussen een christologische en 

een pneumatologische benadering van de ambtsvraag. Bij de 
christologische benadering zou het ‘tegenover' van het ambt meer op de 
voorgrond staan, bij een pneumatologische benadering zou het woord 
‘samen' centraal staan. Pneumatologisch gesproken zou er dan sprake 
zijn van coöperatie tussen God en mens in een verbondsrelatie, 
DINGEMANS 1989,128-130. K. Blei bestrijdt dit, BLEI 1989,54. 

 
38. Zo luidt de formulering van artikel IV,3 van de Concept-Kerkorde van de 

SoW-kerken. 
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39. Dit dilemma wordt ook door C.E. Braaten onderkend. Hij analyseert de 

actuele situatie van het postconfessionele Lutherdom in de USA en 
signaleert dan twee uitersten: enerzijds de op de ervaring georinteerde 
New Age-achtige spiritualiteit (neo-gnostische Schwärmer), anderzijds 
het ‘moralische' activisme (Social-Gospel-Activisten). Hij vraagt zich af, of 
dit te maken kan hebben met een gebrek aan missie-bewuste Christus-
belijdende representativiteit van zowel ambtsdragers als gemeenteleden, 
BRAATEN 1996, 186-201. 

 
 
40. "Maar als God eens menschen stamelen genadig is en dekt zijn 

overtredingen toe, dan "geschiédt het Woord", zeldzaam, of keer op keer, 
maar altijd waar het God heeft behaagd en een mensch het heeft 
gewaagd. Ik zeg niet, dat het Gode heeft behaagd, omdat een 
menschenkind het heeft gewaagd, want dit is het welbehagen, dat in de 
successie der apostelen er menschen verwekt worden, die onmachtiger 
zijn dan anderen en Gods kracht wordt in hun zwakheid volbracht", 
MISKOTTE 1941,16. 

 
 
41. Niet voor niets gebruik ik hier de terminologie van de brief van het 

Nederlandse rooms-katholieke episcopaat uit 1992: 'In Christus Naam' 

 
 
42. "Het Geref. Protestantisme kent kerkelijke ambtsdragers, maar heeft de 

clericale ambts-overschatting onmogelijk gemaakt door de ambten van 
ouderling en diaken in de Kerk van Christus toe te vertrouwen aan 
menschen, die ook hun gewone leekenberoep blijven uitoefenen tegelijk 
met hun kerkelijk ambt (...). Door deeze hoge waardering voor het 
ouderling- en diaken-ambt handhaaft het Geref. Protestantisme het innig 
verband tusschen kerkelijk ambt en algemeen priesterschap der 
geloovigen", HAITJEMA 1923,105. 

 
43. A. Romein, ‘Kerk en diakonale roeping', in: VAN DER GRAAF 1978,84. 
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18 SAMENVATTING 
 
 
In de context van de Nederlandse actuele oecumenische situatie van 
de Samen op Wegkerken en uitgaande van de Limatekst over het 
ambt, die een onderdeel is van de Limatekst over doop, eucharistie 
en ambt (Baptism, Eucharist and Ministry), richt deze studie zich op 
de ambtsvraag in de verhouding Rome/Reformatie. Het ambt is een 
belangrijk onderwerp in de oecumene. Het verschil in ambtstheologie 
heeft invloed op de verschillende vormen van kerkregering. Om- 
gekeerd is er ook een wisselwerking tussen kerkopvattingen en 
ambtsvisies. Naast episcopale en congregationalistische systemen 
zijn er presbyteriaal-synodale vormen van kerkregering. Rooms-
katholieken, oosters-orthodoxen en anglicanen nemen een katho- 
liserende positie in. Het ambt heeft hier een ontologische dimensie, 
wordt gezien als goddelijke inzetting, is ingebed in een episcopaal 
systeem, kent een hiërarchische structuur en wordt doorgegeven via 
een traditie van ambtsgenadegaven onder aanroeping van de Heilige 
Geest en handoplegging. In deze visie behoort het ambt tot het 
wezen (esse) van de kerk. Bij rooms-katholieken en oosters-ortho- 
doxen heeft het ambt een sacramentele lading. In mindere mate 
geldt dat ook voor anglicanen. Uiteraard zijn er binnen de katholise- 
rende opvatting ook onderlinge verschillen. Niet-katholiserende 
ambtsopvattingen vertonen nog grotere onderlinge verschillen. Con- 
gregationalisme staat niet gelijk aan independentisme. Presbyteriaal-
synodale vormen nemen een middenpositie in tussen katholiserend 
en niet-katholiserend. Men heeft sommige katholiserende elementen 
bewaard en daarin verschilt men van laagkerkelijke stromingen, die 
in principe ‘van onderop' denken en die uitgaan van het geloof en de 
charismata van mensen. Laagkerkelijke ambtsopvattingen vindt men 
in het congregationalisme en de vrije kerken, maar ook in delen van 
de gevestigde protestantse kerken. Men denkt functioneel over het 
ambt, dat niet gezien wordt als een goddelijke instelling. Het behoort 
niet tot het wezen maar tot het welwezen (bene esse) of de volheid 
(plene esse) van de kerk, is meestal niet episcopaal en niet sacra- 
menteel gevuld. Er is wel apostoliciteit, maar geen apostolische 
successie. Er zijn reserves rond een sacramenteel verstane handop- 
leggingsritus. Men kent officieel meestal geen hierarchie.  
 
In de oecumene bestond van meet af aan verschil van inzicht over 
het ambt. Knelpunten zijn: Schrift/traditie, zichtbaarheid/ onzichtbaar- 
heid van de kerk, visie op kerkscheiding, verhouding clerus/leken, 
eenvoudig/drievoudig/meervoudig ambt, ambt als Christusrepres- 
entatie, communale/collegiale/persoonlijke aspecten van de ambts- 
uitoefening, sacerdotaal priesterschap, het niet-ordineren van vrou- 
wen, het bisschopsambt-in-apostolische-successie essentieel of 
accidenteel voor het kerk-zijn, ambt als goddelijke instelling (jus 
divinum), erkenning/verlening van het ambtscharisma, de sacramen- 
taliteit van de ordinatie, de volheid van het wijdingssacrament, de 
vraag of ouderlingen en diakenen een ambt bekleden in de zin van 
‘ordained ministry', de verlegenheid rond het diaconaat, de vraag 
naar de functie en het wezen van het ambt, de vragen van hierarchie 
en celibaat, de controverse van het magisterium, het pauselijk 
primaat en het onfeilbare spreken ex cathedra.Dit onderzoek gaat na 
in hoeverre LA een wezenlijke bijdrage levert aan de oplossing van 
het oecumenisch probleem. De studie bestaat uit vijf delen. 
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Deel I beschrijft de achtergronden van de Limatekst over het ambt 
Hoofdstuk 1 gaat in op de vraag naar de aard en het doel van 
bilaterale en multilaterale dialogen in het algemeen en de Limatekst 
in het bijzonder. Convergentie- of consensusteksten vormen de 
neerslag van deze oecumenische dialogen. Ze laten zien waarin 
deverschillende kerken of tradities het al met elkaar eens zijn 
(consensus) of kunnen worden (convergentie), respectievelijk op 
welke punten en in welke mate ze nog van elkaar verschillen 
(dissensus). LA is als convergentietekst gepresenteerd. De bereikte 
convergentie staat in de hoofdtekst, de nog bestaande dissensus en 
de reeds bereikte consensus in de commentaren. De tekst die in 
1982 door FO in Lima werd goedgekeurd, behelst geen complete 
ambtsleer en pretendeert dat ook niet. Er is aan gewerkt door 
hooggekwalificeerde mannelijke, westerse theologen. De 
medewerking van vrouwelijke deskundigen blijkt niet uit de officiële 
verslaglegging. Wezenlijke bijdragen aan de tekst zijn niettemin 
geleverd door Ellen Flesseman-van Leer, Constance Parvey, Erika 
Reichle en Mary Tanner. Aan de lidkerken van de wereldraad is 
gevraagd te antwoorden ‘as precisely as possible' en ‘at the highest 
appropriate level of authority'. De vraag was of de kerken in de tekst 
het ‘geloof van de kerk door de eeuwen heen' konden herkennen en 
welke consequenties men aan het eigen standpunt kon en wilde 
verbinden. Tegelijk was het de bedoeling aan het proces van 
receptie een zo breed mogelijke basis te verschaffen. De kerken is 
dus niet gevraagd de teksten te toetsen aan hun eigen traditie. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de 
tekst. In Lausanne (1927) was FO nog vooral een anglicaans/ 
protestantse aangelegenheid. De roomskatholieken waren nog 
afzijdig, de oosters-orthodoxen participeerden in bescheiden mate. 
Kenmerkend was de vergelijkende methode. Men trachtte de 
onderlinge verschillen op het spoor te komen en met elkaar te 
vergelijken. In de eerste jaren van FO was deze werkwijze 
toonaangevend. Pas na Lund (1952) heeft men de methode van 
‘comparative ecclesiology' verlaten, omdat men tot het inzicht was 
gekomen, dat de ambtsvragen niet meer geisoleerd behandeld 
moesten worden, maar in een bredere christologische en 
eschatologische context. Dat het ambt van meet af aan centraal 
stond in de oecumenische discussie hangt enerzijds samen met de 
anglicaanse invloed, die een sterk stempel drukte op de beginjaren 
van de oecumenische beweging en anderzijds met de opvattingen 
over het doel van de oecumene, waarbij de nadruk lag op 
kerkordelijke, organisatorische eenheid. Men zocht de oplossing voor 
het oecumenisch probleem in pogingen het eens te worden over de 
vier punten van het Lambeth Quadrilateral: de Schrift, de geloofs- 
belijdenissen, de sacramenten en het kerkelijk ambt. Na Vaticanum II 
gingen de rooms-katholieken officieel participeren. Ook veel Oosters-
Orthodoxe Kerken traden tot de wereldraad toe. Hierdoor wijzigden 
de oecumenische verhoudingen. In Montreal (1963) kreeg de 
ambtsdiscussie een nieuwe impuls vanwege de hernieuwde 
aandacht voor de Schrift. De ambtsvragen werden in het brede kader 
gezet van christologie, pneumatologie en eschatologie. Dankzij 
nieuw exegetisch onderzoek ontstond er ook een duidelijker beeld 
van de diverse gemeentevormen binnen het NT. De contouren van 
LA vinden we al in de First Draft (FD). Sommige als protestants 
aangemerkte elementen uit dit ontwerp, zoals de theologische 
betekenis van het OT, de verbondsgedachte en het triplex munus 
Christi, ontbreken in de latere ontwerpen.  
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Uitgangspunt van de Accratekst over het ambt (AA) is de koinonia, 
de gemeenschap der gelovigen. AA is contextueler en concreter dan 
de andere ontwerpen, noemt veel problemen directer bij de naam, 
maar omzeilt evenals FD en LA het pauselijk primaat. Het taalveld is 
minder protestants dan in FD en minder katholiserend dan in LA. Op 
het punt van exclusief taalgebruik is er reeds een begin van 
bewustwording. Het probleem van het niet-ordineren van vrouwen 
komt op de agenda. 
 
Hoofdstuk 3 biedt een samenvatting van LA en gaat vervolgens na 
op welke gegevens uit Schrift en traditie LA zich beroept. Gewezen 
wordt op de interconfessionele consensus, die stelt, dat er uit het NT 
geen eenduidige ambtsstructuur af te leiden is. Het NT biedt geen 
normatief model van kerkinrichting en ook geen normatieve theorie, 
waarop de vormgeving van kerkelijke ambten gefundeerd zou 
kunnen worden. Niet bewezen is, dat de voor-paschale Jezus het 
ambt heeft ingesteld, ook gaf Hij geen richtlijnen voor een eventuele 
inrichting van de kerk. Dat ambtsdragers een priesterlijke offerfunctie 
zouden hebben, vindt geen grond in het NT, evenmin in de praxis 
van het oerchristendom. Dat de exclusieve bevoegdheid om voor te 
gaan in de eucharistie aan ambtsdragers voorbehouden zou zijn, 
berust niet op het NT. Een directe exegetische fundering van het 
pauselijk primaat is onhoudbaar gebleken. De consensus maakt 
duidelijk dat bepaalde traditionele posities achterhaald zijn, maar 
biedt nog geen positieve bijdrage aan verheldering van de 
ambtsvraag, waardoor deze gemakkelijk de legitimering zou kunnen 
vormen van pluraliteit als principe. Dit zou echter te kort doen aan 
belangrijke schriftuurlijke inzichten, die gericht zijn op de eenheid van 
de gemeente. LA heeft op alle punten de invloed van bovenge- 
noemde consensus ondergaan en geeft daarvan expliciet blijk. Maar 
welke consequenties dit heeft voor het ambtsverstaan van de kerken 
blijft onduidelijk. We gaan na op welke teksten LA zich expliciet 
beroept. We constateren dat in LA niet verwezen wordt naar het OT. 
De verworteling van het ambtsbegrip in het OT of in het Jodendom 
wordt niet gethematiseerd, evenmin de theologische betekenis van 
Israël. Rom. 15:16 wordt (als hapax) te zwaar beladen, wanneer men 
de stelling "ambtsdragers kan men terecht priester noemen, omdat 
zij een priesterlijke dienst vervullen" hierop baseert (LA 17). De 
Schriftcitaten zijn tamelijk willekeurig gekozen, belangrijke Schrift- 
gegevens ontbreken. De verwijsplaatsen, die zich beroepen op 
bepaalde passages bij Ignatius van Antiochie en bij Clemens 
Romanus zijn evenmin adequaat. 
 
 
Deel II bevat een kritische analyse en beoordeling 
 
In hoofdstuk 4 toetsen we de consistentie van de teksten en 
beschrijven we het funderend kader: de dragende theologische 
gedachten van LA, van waaruit de afzonderlijke thema's zijn te 
verstaan. Taal en vertaalproblemen vormen een speciale moeilijk- 
heid. De tekst vertoont ook interne spanningen. De preambule roept 
verwachtingen op, die niet voldoende worden waargemaakt in het 
vervolg van de tekst. De resultaten van modern exegetisch onder- 
zoek komen wel aan de orde, maar zijn vaak ondergebracht in het 
commentaar, terwijl de hoofdtekst ze onvoldoende verdisconteert. De 
tekst bergt spanningen in zich rond het niet-ordineren van vrouwen 
en rond de vraag van de erkenning/verlening van het ambts- 
charisma.  
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Verzwegen thema's zijn: de reformatorische ambten van ouderling en 
diaken, het onderscheid clerus/leken, de hiërarchie, het pauselijk 
primaat, het magisterium, de sleutelmacht en de mariologie. 
Belangrijke uitgangspunten van BEM zijn: de keuze voor de drieslag, 
waardoor het ambt op een lijn lijkt te staan met de beide sacramen- 
ten, en de consensus quinquesaecularis, waardoor het traditie-
argument een doorslaggevende rol speelt. Andere belangrijke 
uitgangspunten zijn de verworteling van het ambt in de hele 
geloofsgemeenschap en het concept van representatie. LA heeft een 
trinitarische opbouw, het ambt wordt zowel christologisch als 
pneumatologisch gefundeerd, zonder dat deze beide uitgangspunten 
met elkaar concurreren. Het ambt wordt consequent als dienst 
verstaan en wordt eschatologisch gerelateerd aan de toekomst van 
Gods Koninkrijk. Het accent valt meer op het verleden dan op de 
toekomst, en meer op het kerkelijk ambt dan op de roeping van het 
hele Godsvolk. Dit is inherent aan de doelstelling van LA, die precies 
een bijdrage wil leveren aan het oplossen van problemen, die we 
vanuit het verleden met ons meedragen. 
 
 
Hoofdstuk 5 maakt de balans op. Dit hoofdstuk is moeilijk samen te 
vatten, omdat het zelf al een samenvatting is van het voorgaande. 
We betreden hier het terrein van de bredere ecclesiologische vragen. 
We gaan in op de vraag of het ambt constitutief is voor de kerk, of 
het jus divinum op het ambt van toepassing is, op de sacramentaliteit 
van het ambt, het character indelebilis en het pauselijk primaat. Deze 
thema's worden in LA niet gethematiseerd. Vanuit reformatorisch 
gezichtspunt zijn ze van ondergeschikt belang, maar ze staan bij de 
oecumenische partners hoog op de agenda.  
 
We maken een afweging van de sterke/zwakke punten van LA. Sterk 
is de bondige tekst en de grotere terminologische duidelijkheid, 
waardoor misver- standen die door eerdere voorontwerpen waren 
opgeroepen, zijn opgehelderd. Sterk is dat zoveel verschillende 
kerkelijke tradities bij het proces zijn betrokken. Zwak is dat het niet 
gelukt is een taalgebruik te vinden, dat voldoende aansluit bij kerken 
met een sy-nodaal-presbyteriaal of congregationalistisch systeem 
van kerk- regering, terwijl hetvinden van een inclusief taalgebruik in 
‘gender'-opzicht zo goed gelukt is, dat een vrouwelijke bisschop 
binnen LA niet ondenkbaar is. Zwak is het Schriftberoep. Het OT 
ontbreekt, het beroep op het NT is tamelijk willekeurig, belangrijke 
teksten voor de reformatorische traditie (Ef. 4:11, I Tim. 5:17 en I 
Petr. 2:9) en voor de rooms-katholieke traditie (Matt. 16:17-19 en 
Joh. 20:21) ontbreken. Bij de geciteerde teksten valt de nadruk op de 
volmachtsverlening en het wijdingsritueel. De verwijzingen naar 
Ignatius van Antiochie en Clemens Romanus zijn voor tegenspraak 
vatbaar. Zwak is ook, dat er nauwelijks aandacht is voor eigentijdse 
ontwikkelingen en voor de rol van niet-theologische factoren. 
Onduidelijk blijft hoe de aansluiting gevonden kan worden bij de 
moderne contextuele theologieen. Wijs is het buiten beschouwing 
laten van wezenlijke controversen (het pauselijk ambt, de hierarchie, 
het goddelijk recht, het sacramentele karakter van het ambt), 
waardoor het proces van toenadering niet voortijdig werd 
geblokkeerd. Tegelijkertijd is dit ook het zwakke punt, omdat de 
indruk kan ontstaan van: ‘papering over significant differences'. Sterk 
is de waarde van de preambule, waarin voorop staat, dat elk denken 
over ambt moet beginnen bij God en het Godsvolk. Sterk is de 
trinitarische opbouw, die bijdraagt aan een dynamisch verstaan van 
kerk en ambt. Sterk is dat ambt consequent als ‘dienstambt' wordt 
verstaan, vanuit de christologische fundering, dat Christus kwam ‘als 
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een die dient'. Sterk is de pneumatologische fundering, die benadrukt 
dat de kerk leeft door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. 
Onevenwichtig is de overaccentuering van de ‘twaalf'. Het feit dat 
Jezus twaalf mannelijke apostelen koos, krijgt een theologisch 
gewicht, dat in geen verhouding staat tot de oorspronkelijke 
bedoeling. Sterk is de nadruk op de collegialiteit van de ambtsdra- 
gers, maar de onderlinge verhoudingen blijven onduidelijk. Zwak is 
het ontbreken van de reformatorische ambten van ouderling en 
diaken en de onderwaardering van synodale structuren. Sterk is de 
voor reformatorische kerken ongewone nadruk op eenheid, con- 
tinuïteit en apostoliciteit. Reformatorische kerken zijn voortgekomen 
uit een verlangen naar reformatie, wat ongewild uitliep op een breuk. 
Toch willen zij staan in de continuïteit van het apostolisch geloof. De 
communio sanctorum speelt geen rol van betekenis. De notie dat wij 
in Christus geheiligd en gerechtvaardigd zijn, blijft onderbelicht. Ook 
de katholiciteit van de Una Sancta komt niet expliciet ter sprake. 
Deze manifesteert zich echter wel in de grote respons van de kerken. 
Het BEM-proces ‘an sich' is zodoende zelf een voorbeeld van een 
nieuwe katholiciteit.  
 
Vrouwelijke inbreng is gering gebleven. Sterk is de plaatsing van de 
genderparagraaf in het hart van LA. Sterk is het feit, dat het 
probleem van het niet-ordineren van vrouwen als hinder- paal gezien 
wordt, niet meer als struikelblok voor onderlinge ambtserkenning. 
Zwak is dat het niet-ordineren van vrouwen niet als probleem wordt 
aangemerkt. Daarmee wordt het probleem bij vrouwen gelegd, terwijl 
het in werkelijkheid bij de kerken zelf ligt. Zwak is de versimpelde 
argumentatie in het slot van LA 18, waardoor de indruk gewekt 
wordt, dat sommige kerken zich zonder enige theologische en 
antropologische reflectie puur op traditie baseren. Sterk is de nadruk 
op zowel de roeping van het hele Godsvolk als op de roeping tot het 
ambt. Sterk is de waarde, die gehecht wordt aan niet-ambtelijke 
charismata en de positieve waardering van het profetisch 
charismatisch leiderschap, dat de kerk soms op ongebruikelijke wijze 
bij de waarheid van het evangelie heeft bewaard. Zwak is dat LA het 
reformatorische ‘Anliegen' van het opkomen voor de waarheid 
nauwelijks articuleert. Zwak is het ontbreken van een duidelijke 
verwachting van het ambt, dat niet door ordinatie is verkregen. Zwak 
is dat over de gaven, die de Geest aan de gemeente schenkt, 
gesproken wordt in termen van concurrentie. Sterk is het pleidooi 
voor de handhaving/vernieuwing van het drievoudig ambt, dat 
krachtig wordt aanbevolen, maar niet als voorwaarde gesteld wordt 
voor onderlinge ambtsaanvaarding. Zwak is dat weinig gezegd is 
over mogelijke nieuwe diensten/ambten.  
 
Sterk is dat bij de beschrijving van de werkzaamheden van 
bisschoppen, presbyters en diakens de verkondiging van het Woord, 
de viering van de sacramenten en de tucht/episkope voorop staan. 
Onduidelijk is of onder ‘discipline' en ‘episkope' hetzelfde wordt 
verstaan. Sterk is dat LA representatie in brede zin (niet-exclusief) 
verstaat. Het houdt niet alleen Christusrepresentatie in, maar ook 
representatie van het hele volk van God. Sterk is dat LA 
onderscheidt tussen het episcopaat en vormen van episkope. Helaas 
is dit onderscheid niet consequent volgehouden.  
 
Sterk is dat er naast vragen aan de niet-episcopale kerken 
betreffende het apostolisch gehalte van hun ambtssuccessie, nu ook 
kritische vragen aan de episcopale kerken worden gesteld met het 
oog op hun ambtsstructuren. Naar het apostolisch gehalte ervan 
wordt echter niet gevraagd. Die wordt blijkbaar als vanzelfsprekend 
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verondersteld. Daarin zit een asymmetrie. Dat de Reformatie eigen- 
lijk geen algemeen erkende ambtsopvatting heeft, maakt ons tot een 
lastige partner. Wat is de specifiek calvinistische inbreng in de 
oecumenische ambtsdiscussie? LA daagt de Reformatie uit tot een 
nieuwe doordenking van de ambtsvraag, zodat niet alleen duidelijk is 
wat wij niet willen (hierarchie, uitmondend in een pauselijk ambt) of 
vrezen (terechtkomen in sacramentalistisch vaarwater), maar zodat 
ook duidelijk wordt hoe de Reformatie door LA verrijkt kan worden en 
omgekeerd. Tot het reformatorisch proprium behoren: het algemeen 
priesterschap, de principiele gelijkheid der ambten, de plaats van 
ouderlingen en diakenen, het triplex munus Christi, de verworteling in 
het OT, het belang van de collegiale en communale aspecten van 
het ambt en een grotere nadruk op de gaven van de Geest aan heel 
de gemeente. Of de protestantse ouderling een ambt bekleedt in de 
zin van ‘ordained ministry', blijft binnen de Reformata zelf onduidelijk. 
Enerzijds is er een sterke op Calvijn en Beza gegronde ‘intuitie', dat 
het ambt van ouderling onopgeefbaar is. Anderzijds is er een soort 
onmacht om dit ambt helder te omschrijven. Voor het diakenambt 
geldt dit ook. Of dit ambt tot ‘ordained ministry' behoort is een vraag, 
die niet alleen met het oog op de protestantse, maar ook met het oog 
op de episcopale diaken wordt gesteld en die nog onvoldoende is 
beantwoord. LA ziet het ambt als centrum van eenheid, maar niet 
exclusief. Daarmee wordt een basis gelegd, die het reformatorische 
kerken mogelijk maakt dit belangrijke inzicht te herwinnen. Hoewel 
de collegiale en communale aspecten van de ambtsuitoefening zeker 
aan bod komen, valt het accent in de Limatekst over het ambt op het 
persoonlijke aspect van de ambtsuitoefening. Daarmee wordt on-
voldoende recht gedaan aan het principe van gedeelde verantwoor- 
delijkheid, dat kenmerkend is voor kerken van de Reformatie. Meer 
uitgewerkte collegiale en synodale structuren zijn nodig. Het drie- 
voudig ambt in LA verschilt wezenlijk van het drievoudig ambt van 
kerken met een presbyteriaal-synodale kerkstructuur. Er moet een 
weg gevonden worden om de ouderling een eigen plaats te 
verschaffen.  
 
Over de verworteling van het ambt in het OT bestaat nog onvol- 
doende duidelijkheid. Soms zien rooms-katholieke theologen het 
hiërarchische oudtestamentische priesterschap als een inspiratie- 
bron voor de ‘Geestelijke Stand', terwijl protestanten juist de 
discontinuïteit tussen OT en NT benadrukken. Dit is in tegenspraak 
met de gedachte, dat de verworteling in het OT een reformatorisch 
proprium zou zijn. In het algemeen neemt men aan, dat de oorsprong 
van de christelijke handoplegging in het nabijbelse jodendom ligt. 
Mogelijk was de oudtestamentische achtergrond wel de gemeen- 
schappelijke basis voor een parallelle ontwikkeling tussen het vroege 
jodendom en het vroege christendom. Het triplex munus Christi is in 
LA niet op de ambten van toepassing. De vraag van LA om een 
nieuwe bezinning op de betekenis van de apostoliciteit is ook voor 
kerken die zijn voortgekomen uit de Reformatie een uitdaging. 
Apostoliciteit moet een nieuwe inhoud krijgen, die niet beperkt blijft 
tot een onderbouwing voor de leer van een bisschoppelijke 
successie (inclusief het pauselijk primaat), maar die ook in relatie 
staat met de missionaire opdracht van de kerk in deze wereld (Matt. 
28:19-20). Het uiteenvallen in vele kerkgenootschappen, stelt het 
protestantisme voor de vraag op welke wijze zij kan bevorderen, dat 
de verenigende werking van de Heilige Geest niet wordt uitgedoofd. 
De geloofwaardigheid van het evangelie staat op het spel.  
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Het hiërarchisch principe staat haaks op het axioma van de gelijkheid 
der ambten. Hiërarchische structuren worden in LA niet als zodanig 
geformuleerd. Toch laat zich achter de omschrijving van de 
ambtsbevoegdheden gemakkelijk een hiërarchische structuur 
denken. De voorkeur voor een episcopale kerkstructuur vergroot de 
kans op hierarchie, tegelijk is de eenheid ermee gediend. Ook kerken 
die veel waarde hechten aan theologische bezwaren tegen hiërar- 
chische verhoudingen moeten voor zichzelf de afweging maken of 
een al te simpel beroep daarop geen andere gevaren met zich 
meebrengt: insluipend independentisme, gebrek aan samenhang en 
verlies van eenheid. En mede daardoor: gebrek aan overtuigings- 
kracht. Een te groot accent op het antihiërarchische brengt verlies 
aan Geestkracht, spankracht en daadkracht met zich mee. Kostbare 
tijd gaat verloren aan het oplossen van onoplosbare tegenstellingen. 
Als niet helder genoeg is welke beslissingen — door wie en op welk 
moment — genomen moeten worden, dan treedt een eigensoortige 
dynamiek in werking, die niet minder hiërarchisch, maar wel minder 
doorzichtig is en waaraan een zweem van hypocrisie niet kan 
worden ontzegd. Hier ligt een duidelijke vraag aan de eigen 
calvinistische traditie. Hier zou enige herschikking kunnen plaats- 
vinden, die recht doet aan het axioma van het ‘semper reformanda'. 
LA daagt het calvinisme uit om een persoonlijk ambt van episkope te 
aanvaarden. Dat roept de vraag op, wie in de Reformata zorg draagt 
voor de eenheid der kerk. Het theologisch antwoord ligt gereed 
(Christus die als Hoofd de leden samenbindt. Hij is het centrum van 
eenheid), maar het is onvoldoende. Daarom mijn voorstel om te 
overwegen of een ambt van episkope ook in de SoW-kerken 
haalbaar is. Dat zou een ambt moeten zijn, dat collegiaal wordt 
uitgeoefend. Het zou moeten beschermen tegen besluiteloosheid en 
bureaucratie en de eenheid van de gemeenschap op het oog moeten 
hebben. Het zou moeten staan voor de heelheid van de kerk. Als 
‘eenheid' betrekking heeft op herstel van de koinonia tussen 
gescheiden kerken, dan zou ‘heelheid' behalve dat ook nog kunnen 
staan voor de gezamenlijkheid van alle mensen van God.  
 
Deel III behandelt een keuze uit de ‘receptie' van LA 
 
Hoofdstuk 6 gaat in op de vraag wat de ‘receptie' van LA betekent in 
relatie tot het doel van FO: "zichtbare eenheid". Samen God 
aanbidden en de lofprijzing gaande houden is een wezenlijk onder- 
deel van de zoektocht naar ‘visible unity'. Het oude principe: ‘Lex 
orandi — Lex credendi' is nog altijd actueel. Bezinning op 
geloofsvragen, dienst aan de wereld en doorleefde spiritualiteit gaan 
hand in hand. Ze zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te 
scheiden. Oecumene is enerzijds de gezamenlijke zoektocht naar 
zichtbare eenheid van de kerken, anderzijds is het de gezamenlijke 
opdracht van de kerken tot wereldwijde dienst aan de wereld. De 
vraag wat oecumene ‘kost' mag niet uit de weg worden gegaan. 
Eenheid is een gave en een opgave. Levend vanuit de gave mogen 
de kerken werken aan de opgave. Niet omdat eendracht macht 
maakt, maar omdat ze vanuit het evangelie geboden is. Deze 
eenheid vraagt geen uniformiteit, maar veelkleurigheid. Eenheid van 
kerkstructuur is een wenkend, maar ook steeds wijkend perspectief. 
De kerken dienen zich voortdurend af te vragen of hun onderlinge 
verschillen nog steeds kerkscheidend zijn. Het achterliggende 
impliciete concept van eenheid van LA is ‘organic unity' c.q. ‘conciliar 
fellowship'. De wereldraad moet niet vluchten in ecclesiologisch 
docetisme. 
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Hoofdstuk 7 bevat momenten uit het receptieproces van LA. 
‘Receptie' is een tamelijk nieuw begrip in de oecumenische theologie. 
Het is het gehele proces van aanvaarding en verwerking van 
gewonnen inzichten, dat plaats heeft zowel voor als na een officiële 
beslissing van het bevoegde kerkelijke gezag. De wereldraad is geen 
superkerk en heeft geen volmacht om gezag uit te oefenen. Het 
BEM-proces kan alleen inhoudelijk beoordeeld worden en heeft 
slechts het gezag, dat kerken er afzonderlijk aan toekennen. Uit de 
receptie van LA blijkt een grote mate van betrokkenheid bij de 
oecumenische gedachte. BEM heeft grote weerklank gevonden, 
zowel onder lidkerken als onder niet-leden van de wereldraad en op 
alle niveaus van het kerk-zijn. Tot tien jaar na dato zijn er nog 
reacties ontvangen. Dit betekent dat er ook van het proces zelf een 
stimulerende werking is uitgegaan.  
 
We kunnen de receptie van LA niet in zijn totaliteit volgen. Daarom 
kiezen we voor een toespitsing op de Nederlandse situatie, waar de 
dialoog Rome-Reformatie dominant is. We geven een aantal 
belangrijke data en facta uit het receptieproces. Naast de 
roomskatholieke respons bespreken we een aantal toonaangevende 
protestantse reacties en analyses van de Zwitserse kerken en van 
individuele theologen, die van invloed zijn op de Nederlandse situatie 
(W. Schenk, H.-M. Barth, E. Herms, A. Peters, F. Beisser, F. Lülf, M. 
Seils, A. Sell). In het kader van de plaats van verdediging van dit 
proefschrift schenken we afzonderlijk aandacht aan de respons van 
de Hongaarse Gereformeerde Kerk en de Hongaarse Lutherse Kerk. 
Daarna beschouwen we de officiële reacties van de Nederlandse 
SoW-kerken. Ook schenken we aandacht aan de positie die is 
ingenomen door respectievelijk de WARC, de WEF en het Leger des 
Heils, die het meest representatief zijn om op wereldwijd niveau stem 
te geven aan het protestantisme.  
 
Het is niet eenvoudig het resultaat van het BEM-proces te meten en 
te wegen. Van belang daarbij is welke criteria men hanteert. Neemt 
men de eigen traditie als maatstaf, dan is men snel geneigd het 
resultaat af te meten aan de mate, waarin een andere kerktraditie in 
de eigen richting is ‘opgeschoven'. Neemt men het uiteindelijke doel 
van FO als maatstaf, dan rijst de vraag of de rol van de theologie 
daarbij niet wordt overschat. Ook al zijn de theorieen en de 
theologieen nog niet op elkaar afgestemd, toch kan men de eenheid 
reeds anticiperend beleven door belangrijke aspecten uit elkaars 
traditie in het eigen geestelijk leven te incorporeren. Convergentie in 
de liturgische praktijk zou wel eens de meest effectieve factor 
kunnen zijn in het proces, dat wederzijdse verzoening van kerken en 
ambten beoogt. Deze ‘geleefde oecumene', zoals die aan de basis 
op velerlei wijze plaatsvindt tot vreugde van de daarbij betrokken 
christenen, zou door de bevoegde kerkelijke instanties meer 
gestimuleerd moeten worden. De reactie van het Vaticaan houdt vast 
aan de traditionele opvatting, dat de kerkelijke ambtsdrager het 
sacrament van de ordinatie moet ontvangen van een bisschop die 
staat in de ononderbroken lijn van de apostolische successie. Men 
gaat niet in op de in LA aangereikte mogelijkheid om ook in niet-
episcopale kerken een authentiek ambt van episkope te erkennen. 
Als men de reacties van het Vaticaan, het Nederlandse rooms-
katholieke episcopaat en de SWV met elkaar vergelijkt, dan is 
duidelijk dat het verschil in toonzetting alles te maken heeft met de 
positie die men nu eenmaal inneemt. Dat in aanmerking genomen 
blijft het teleurstellend, dat het Vaticaan en het Nederlandse 
episcopaat er niet in zijn geslaagd meer openingen te bieden, terwijl 
de bijdrage van de SWV daarentegen zo weinig kritiek op LA bevat, 
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dat men de verdenking op zich laadt de zaken in wezen rooskleuriger 
voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. De vraag van het 
Nederlandse episcopaat of het niet tot het geloof van de kerk behoort 
om de leiding van de Heilige Geest niet alleen te erkennen bij het tot 
stand komen van de canon van het NT en de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, maar ook bij het wordingsproces van de eredienst 
en de kerkelijke bedieningen, wijst een zwakte of zelfs een 
inconsequentie aan in de reformatorische theologie. Uit veel 
protestantse reacties blijkt een sterke behoefte een aantal elementen 
uit de eigen ambtsleer met kracht naar voren te brengen, waaronder 
de voorrang van het Woord Gods, de kerk als Creatura Verbi, de 
samenhang van Woord en sacrament, het antihiërarchisch principe, 
het algemeen priesterschap, de plaats van leken in de kerkleiding, 
het ordineren van vrouwen, de plaats van de charismata, de plaats 
van ouderlingen en diakenen, en het belang van synodale en 
collegiale structuren. Uit veel protestantse reacties blijkt ook een 
sterk verzet tegen een aantal als katholiserend ervaren elementen, 
zoals het pleidooi voor het drievoudig ambt in een episcopale 
kerkstructuur, het ambt als centrum van eenheid, het gebruik van de 
term ‘priester' voor een kerkelijke ambtsdrager, het wezenlijk 
onderscheid tussen clerus en leken, het normatieve gezag dat aan 
de traditie schijnt te worden toegekend, en het sacramentele karakter 
van de ordinatie. De bereidheid om van katholiserende kerken te 
leren groeit daar, waar mensen met elkaar in gesprek zijn. De 
reacties van de meeste protestantse kerken en van de grote 
wereldorganisaties als WARC, WEF en Leger des Heils stemmen 
overeen in het centraal stellen van Christus. Benadrukt wordt, dat 
niet het ambt, maar Christus constitutief is voor de kerk. De 
oecumenische vraag naar zichtbare eenheid komt op de tweede 
plaats en wordt niet met kracht gesteld. De protestantse kerken 
tonen in hun reactie op LA een behoorlijke mate van zelfkritiek. Ze 
erkennen zelf geen uitgewogen ambtsopvatting te hebben en 
schromen niet kritiek onder woorden te brengen op de kloof tussen 
eigen leer en leven, wanneer het gaat om het algemeen 
priesterschap. Ze signaleren bij zichzelf clericaliserende tendensen. 
Hier liggen mogelijkheden om dichter bij elkaar te komen. Dat de 
Gereformeerde Kerk van Hongarije in haar respons het in praktijk 
brengen van ‘koinonia' en ‘diakonia' toevoegt aan de aloude criteria 
van de zuivere verkondiging van het Woord en de zuivere bediening 
van de sacramenten, verdient navolging. Duidelijk aanwijsbare 
consequenties hebben de kerken uit het BEM-proces tot nu toe nog 
niet getrokken. Dat betekent niet, dat dit niet alsnog zou kunnen 
gebeuren.  
 
Hoofdstuk 8 gaat in op de positie van vrouwen. De gang van de 
‘Gemeenschap-studie' wordt vergeleken met de gang van het BEM-
proces. We constateren, dat er weinig raakpunten zijn tussen de 
beide processen. We onderwerpen de vrouwelijke respons op LA 
aan een beschouwing en we gaan in op het probleem van het niet-
ordineren van vrouwen, wat een oecumenisch probleem is van de 
eerste orde. De feministische waardering voor LA is beperkt. Kritiek 
is vooral uitgeoefend op de deductieve methode, die men als ‘van 
boven' ervaart. In LA wordt de reële mogelijkheid om op ‘gender' te 
discrimineren niet gepropageerd, maar deze mogelijkheid is ook niet 
uitgesloten. Volgens sommige feministische theologen is de vraag 
niet of in LA de eenheid ten koste van de waarheid gaat. Het is 
veeleer de vraag of de eenheid niet ten koste van de gerechtigheid 
gaat en ten koste van de reëele situatie, waarin vrouwen verkeren.  
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De feministische theologie stelt ook de vraag of LA niet te veel op het 
verleden en te weinig op de toekomst is gericht. Moeten nieuwe 
generaties de conflicten uit het verleden zonder meer accepteren? 
Het vraagstuk van het niet-ordineren van vrouwen is een struikelblok 
in de oecumene. Het is geen oplossing dit gegeven te relativeren, in 
de veronderstelling dat het hele ambtsbegrip ver van de mensen 
afstaat. De vraag naar een open, communicatief ambt kan zonder 
vrouwelijke inbreng niet beantwoord worden. Om te ontdekken hoe 
patriarchale structuren in ambtsopvattingen doorwerken is 
vrouwelijke theologische reflectie nodig. Om te ontdekken, hoe ook in 
kerken die vrouwen als geordineerde ambtsdragers hebben 
toegelaten patriarchale structuren en vooronderstellingen wezenlijk 
de ambtsuitoefening beinvloeden, is eveneens vrouwelijke theo- 
logische reflectie nodig. 
 
 
Deel IV van dit proefschrift beschrijft een aantal momenten in de 
doorwerking van LA in de Nederlandse SoW-kerken. Dit deel bestaat 
uit losse bijdragen, die elk hun eigen ‘Sitz im Leben' hebben, en die 
zijn voortgekomen uit een concreet debat of uit een concrete 
vraagstelling. Hun overeenkomst is, dat het bijdragen zijn, waarbij ik 
was uitgedaagd LA vruchtbaar te maken voor de eigen refor- 
matorische traditie.  
 
In hoofdstuk 9 wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in het 
maatschappelijke en theologische klimaat en het ambtsdenken sinds 
de jaren vijftig in de SoW-kerken: democratisering, studenten- 
protesten, basisbeweging, een vanzelfsprekende weerstand tegen 
elk van boven af opgelegd gezag. Grotere openheid van de kerken 
ten aanzien van samenlevingsvragen en grotere oecumenische 
betrokkenheid, zowel naar de wereld toe als ook in de onderlinge 
verhoudingen tussen de kerken. Na de oprichting van de Wereldraad 
van Kerken (Amsterdam 1948) volgde de oprichting van talrijke 
oecumenische organisaties. De ‘Achttien' zetten het Samen op Weg 
proces in gang, de ambten werden voor vrouwen ontsloten. In de 
GKN verschenen drie achtereenvolgende invloedrijke rapporten over 
kerkstructuren, waarvan het uitgangspunt was, dat de gemeente de 
draagster is van Gods bedoelingen en waarbij de ambtsvraag 
consequent werd ontweken. Ook in de NHK kon men het na twee 
ambtsrapporten [Van Ruler en Berkhof] en ondanks de bijdrage van 
Dingemans niet eens worden. De discussies over ecclesiologie en 
ambt werden in Nederland in verschillende oecumenische gremia 
gevoerd, maar waren binnen de SoW-kerken weinig invloedrijk.  
De resultaten ervan zijn neergelegd in rapporten. We noemen 
Intercommunie en ambt (1976); de gereformeerd/roomskatholieke 
dialoog tussen de WARC en het Vaticaan (1977); het Eindrapport 
van de commissie Maaltijd des Heren en kerkelijk ambt (1989); de 
luthers/rooms-katholieke dialoog GA (1982), de voorstellen van Fries 
en Rahner (1983); het TCUC-rapport (1991). Ter voortzetting van het 
geloofsgesprek over het ambt organiseerde het IIMO in 1995 en in 
1996 twee symposia over het (bisschoppelijk) ambt. In de synodale 
discussies komt de vraag naar de verhouding ambt/sacrament 
telkens naar voren, toegespitst op de vraag naar de koppeling van de 
bevoegdheid om de sacramenten te mogen bedienen aan het ambt 
van predikant. Aan het feit, dat uit de Schrift niet met zekerheid valt 
op te maken of het een ambtsdrager was, die het avondmaal 
bediende, verbind ik de conclusie dat het vanzelfsprekend was, dat 
een voorganger voor ging bij de viering ervan (contra J. van Beelen).  
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Samen met het gegeven dat dit vanaf de vroege kerkgeschiedenis 
inderdaad het geval was, dat de Reformatie er doorgaans aan heeft 
vastgehouden, dat afwijken ervan een nieuw oecumenisch 
struikelblok zou vormen en vanwege het feit, dat de orde in de 
gemeente niet gediend is met onduidelijkheid op dit punt, vormt dit 
een voldoende basis om er voor te pleiten ambt en 
sacramentsbevoegdheid niet van elkaar los te maken.  
 
Tenslotte kom ik tot een eigen plaatsbepaling. De bestudering van 
LA heeft me overtuigd van de beperktheid van een functionalistische 
ambtsopvatting, die de vragen, die vanuit oecumenisch perspectief 
op ons afkomen, nauwelijks honoreert. Ik meen dat het voor de SoW-
kerken van groot belang is om de rijkdom van andere kerktradities in 
de eigen overwegingen te betrekken. Daarbij kan BEM niet alleen 
een goede meetlat zijn, maar ook een nieuw vertrekpunt op de weg 
naar zichtbare eenheid van Christus' kerk en naar een nieuwe 
geloofwaardigheid van het evangelie. Enerzijds leeft in mij een sterk 
oecumenisch motief, dat verlangt naar genezing en heling van in het 
verleden ontstane schisma's. Anderzijds gaat het me ook om het 
ambt zelf, als belangrijk instrument om de gemeente bij het heil te 
bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren. Een centrale 
gedachte van LA is, dat het ambt staat voor eenheid en continuïteit 
door de eeuwen heen. LA betrekt dit vooral op het episcopale ambt, 
maar hoopt dat kerken die het bisschopsambt niet bewaard hebben 
de apostolische successie toch als teken (geen garantie) van de 
continuïteit en de eenheid van de kerk kunnen waarderen. Het 
onderscheid tussen ‘apostolische successie' en ‘apostolische traditie' 
is een belangrijke vondst, die het rooms-katholieke en protestantse 
christenen mogelijk maakt elkaar te naderen, zonder dat de laatsten 
de ononderbroken keten van bisschoppelijke wijdingen hoeven te 
accepteren. 
 
Hoofdstuk 10 laat zien op welke wijze LA vruchtbaar gemaakt kan 
worden voor de reformatorische ambtsbevestiging. We geven 
definities van gangbare termen als: bevestiging van ambtsdragers; 
verbintenis; herbevestiging; intrede; inzegening; introductie; 
ordening; ordinatie. We beschrijven de voorbereiding en plaats in de 
eredienst, de onderdelen van het ritueel, waaronder het stellen en 
beantwoorden van de vragen, handoplegging en epiclese en de 
betrokkenheid van de gemeente. Ondanks de gelijkheid der drie 
ambten wordt wel degelijk onderscheid gemaakt tussen de 
bevestiging in het ambt van predikant en de bevestiging in het ambt 
van ouderling of diaken. Het ambt van predikant is in principe niet 
aan tijd gebonden (men kan ook na het emeritaat de ambtelijke 
dienst van Woord en sacrament blijven verrichten), en de bevestiging 
geschiedt de eerste keer met handoplegging. Bij ouderlingen en 
diakenen blijft in de regel de handoplegging achterwege, het ambt is 
getermineerd en na verstrijken van de termijn is herbevestiging 
nodig, hoewel in Nederland van deze regel nogal eens wordt 
afgeweken. Het is de vraag hoe principieel of hoe toevallig dit 
onderscheid is tussen het predikambt en de beide andere ambten in 
de reformatorische traditie. Is het zo, dat een bepaalde interpretatie 
van Calvijns ambtsopvatting dicht in de buurt komt van het rooms-
katholieke concept van een van privileges voorzien leerambt?  
 
Hoofdstuk 11 beschrijft de zoektocht naar een reformatorische 
ambtsopvatting tussen functioneel en sacramenteel. Ik ben hier in 
discussie met G.D.J. Dingemans en M. Nijkamp. Dingemans staat 
een puur functionele ambtsopvatting voor en poneert dat de 
zondeval van de kerk in het ambtelijk machtsdenken gelegen is. 
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Nijkamp stelt, dat mensen hun gaven vreugdevol ter beschikking 
stellen voor Gods-dienst en mensendienst. Men kan niet hoog 
genoeg opgeven van de charismatische gemeente en tegelijk blijft 
het bijzondere ambt nodig, omdat niet iedereen tegelijk elk ambt kan 
uitoefenen en omdat God geen God is van wanorde, maar van vrede 
(I Cor. 14:33). Als congregationalist ziet hij in, dat er diensten nodig 
zijn, die functioneren terwille van een groter geheel. Ook Dingemans 
erkent dat wel, maar hij legt er in tegenstelling tot Nijkamp geen 
nadruk op.  
 
Mijn eigen positie is als volgt. Ambtsdragers mogen voor Gods 
aangezicht samen met de gemeente het heilig spel van de liturgie 
spelen. Ze hebben opdracht in Gods naam Christus te representeren 
in de verkondiging van het Woord en de bediening van de 
sacramenten. Ze zijn geroepen om leiding te geven aan het leven 
van de geloofsgemeenschap. In de kracht van Gods Geest stellen ze 
Gods mensenliefde tegenwoordig in de pastorale en missionaire 
omgang met mensen binnen en buiten de gemeente. Ze doen dat in 
de context van de cultuur waarin wij leven. Samen met heel de 
gemeente staan de ambtsdragers in de katholiciteit en de 
apostoliciteit van de kerk der eeuwen. De diepere dimensie van 
roeping en zending, die van oudsher bij de ordinatie tot uitdrukking 
komt in de handoplegging onder het aanroepen van de Heilige 
Geest, doortrekt de ambtsdrager ‘van top tot teen'. Zodra dit 
sacramenteel genoemd wordt gaan bij reformatorische christenen 
dezelfde rode lampjes branden, die ook bij het noemen van 
bijvoorbeeld het woord paus of hierarchie oplichten. Het komt er 
echter op aan wat men onder sacramenteel verstaat. 
 
Ik ben op zoek naar een ambtstheologie en -praktijk die niet 
sacramenteel is (in de zin van heilsbemiddeling), maar ook niet puur 
functioneel. Als ‘sacramenteel' in bredere zin betekent, dat het ambt 
als concrete aardse werkelijkheid een diepe geestelijke dimensie 
heeft van roeping en zending, dan beaam ik dat. Het ambt kan niet 
tussen God en de gemeente in staan als een instituut van 
heilsbemiddeling. Ieder mens staat zelf voor God (coram Deo), daar 
mag het ambt niet tussen komen. Het mag de mondigheid van 
gemeenteleden niet aantasten of heersen over hun geloof (II Cor 
1:24). Ik meen dat het ambt niet mag opgaan in pure functionaliteit, 
los van roeping en zending. Over ‘roeping van Godswege' lijkt in 
delen van de SoW-kerken grote verlegenheid te bestaan, in andere 
delen spreekt men daarentegen zo gemakkelijk over ‘roeping', dat 
het weer andere bezwaren oproept. We doen er goed aan met het 
begrip ‘roeping' terughoudend te zijn. Maar als we de notie van 
roeping van Godswege te weinig benadrukken, missen we een 
wezenlijk element. Hebben wij het ambt van predikant niet te 
gemakkelijk gereduceerd tot een full-time baan of een part-time job? 
En hebben we het ambt van ouderling en diaken niet zodanig 
afgevlakt en laagdrempelig gemaakt, dat het onbedoeld is 
gereduceerd tot een vooral sociale en organisatorische bezigheid? 
Als het ambt zo tot een functie wordt gereduceerd is het resultaat 
een gebrek aan Geestkracht. Ik pleit voor een ambtstheologie en -
praktijk, die niet sacramenteel is — in de zin van heilsbemiddeling — 
maar ook niet functioneel in de ‘platte' zin, dat er in de kerk nu 
eenmaal een aantal taken moet worden gedaan en daar zoeken we 
dan mensen voor. Ik zoek een derde weg tussen functioneel en 
sacramenteel. 
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Hoofdstuk 12 gaat in op de vraag naar het representatieve karakter 
van het ambt. De protestantse weerstand hiertegen vindt zijn 
oorsprong in de aloude theologische controverse tussen Rome en de 
Reformatie. De Rooms-Katholieke Kerk ziet het geordineerde ambt 
als een werkzame en sacramentele realiteit, waardoor de ambts- 
drager ‘in persona Christi' handelt en op grond daarvan is het 
noodzakelijk, dat het een geordineerde ambtsdrager is, die in de 
eucharistie voorgaat.  
 
Naar protestantse denkwijze kan het begrip representatie echter 
nooit exclusief op het ambt betrokken zijn. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de bijdrage van M. den Dulk aan de discussie over 
representatie. Christusrepresentatie noemt hij: "de verzoeking om 
Christus te representeren". We analyseren en weerleggen zijn drie- 
voudige argumentatie tegen het concept van Christusrepresentatie, 
dat door hem eerst benaderd wordt vanuit de liturgie, vervolgens 
vanuit de ambivalenties in de ambtsleer van Calvijn en tenslotte 
vanuit het OT. We voeren een pleidooi voor de stelling, dat het ook 
vanuit een protestantse benadering mogelijk en wenselijk is vol te 
houden, dat het kerkelijke ambt een representatief karakter draagt. 
Het is niet de roeping van ambtsdragers zichzelf te verkondigen, 
noch zichzelf te presenteren. Representatie vooronderstelt een 
roeping en een zending van Godswege. Representatie is niet beperkt 
tot het ambt van predikant, maar behoort evenzeer tot de roeping 
van de ouderlingen en diakenen. Representatie behoort voluit bij de 
ambten, maar niet exclusief. Niet alleen de ‘vocatio' en de ‘missio' 
binnen de geloofsgemeenschap, maar ook de ‘vocatio' en de ‘missio' 
van de gemeente midden in de wereld zijn representatief. 
Representatie behoort tot de roeping van alle gelovigen. Elke 
gelovige staat in dienst van het levende Woord en representeert als 
zodanig Christus, in de kracht van de Heilige Geest. Het gaat erom 
dat het werk van ambtsdragers weer in het perspectief komt te staan 
van een zich geroepen weten door God in Christus met het oog op 
het getuigenis van Gods liefde in de wereld. De ambtsdrager 
functioneert niet enkel ‘functioneel', maar mag zich gedragen weten 
door de Heilige Geest van God. Het ambt spreekt op eigen gezag, 
maar in de naam van Jezus, die is overgeleverd om onze 
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom. 4:25). 
Alleen zo heeft het ambt zeggingskracht, gezicht en gezag. Hiermee 
is niet alles gezegd. 
 
Een ‘hogere' ambtsopvatting is geen garantie voor een ‘spiritueler' 
ambt. Maar bovenstaande inzichten kunnen ons wel helpen om het 
evangelie met een nieuwe vrijmoedigheid en blijmoedigheid uit te 
dragen als representanten van Christus. Het sterk relativeren van de 
betekenis en de draagwijdte van het ambt verzwakt niet alleen de 
gemeente als gemeenschap, maar ook de kracht van het getuigenis 
van de kerk in de wereld. Daarom pleit ik voor een herwaardering 
van het ambt, ondanks de vaak terecht geuite kritiek op allerlei 
vormen van ambtelijk machtsmisbruik.  
 
 
Deel V van dit proefschrift bevat de samenvattingen en de bij- 
behorende documentatie: een verantwoording van de geraadpleegde 
literatuur, een tekstregister, een naamregister, een zaakregister, een 
lijst van gebruikte afkortingen, een Nederlandse samenvatting, een 
Duitse samenvatting, de door mij op op 5 juni 2000 verdedigde 
stellingen en een curriculum vitae. 
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19  ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
Die Studie beschäftigt sich mit der Konvergenzerklarung zum Amt, 
die einen Teil des Limatextes von 1982 über Taufe, Eucharistie und 
Amt (BEM) bildet. Sie ist im Kontext der aktuellen niederländischen 
ökumenischen Situation der ‘Zusammen auf den Weg Kirchen' 
(SoW) entstanden und richtet sich auf das Verhältnis zwischen 
römischer und reformatorischer Tradition.  
 
Eine Zusammenfassung des Lima-Amtstextes (LA) gibt es im dritten 
Kapitel. Das Amt ist ein wichtiges Thema in der Ökumene, weil die 
Unterschiede in der Amtstheologie die verschiedenen Formen der 
Kirchenleitung beeinflussen. Auf der anderen Seite besteht auch eine 
Wechselbeziehung zwischen Kirchen- und Amtsverständnis. Neben 
episkopalen und kongregationalistischen gibt es presbyterial-synoda- 
le Formen der Kirchenleitung.  
 
Eine andere Einteilung ist die in katholisierende und nicht- 
katholisierende Amtsverständnisse. Die Katholiken, die Orthodoxen 
und die Anglikaner nehmen eine katholisierende Position ein. Das 
Amt hat hier eine ontologische Dimension, wird gesehen als eine 
göttliche Einsetzung, ist in ein episkopales System eingebettet, kennt 
eine hierarchische Struktur und eine apostolische Sukzession unter 
Handauflegung und Anrufung des Heiligen Geistes. Nach dieser 
Auffassung gehört das Amt zum Sein (esse) der Kirche. In der 
römisch-katholischen und den orthodoxen Kirchen hat das Amt eine 
sakramentale Bedeutung. In geringerem Maße gilt das auch für die 
Anglikaner. Selbstverständlich gibt es innerhalb der katholisierenden 
Amtsanschauungen auch gegenseitige Unterschiede.  
 
Nichtkatholisierende Amtsauffassungen zeigen noch größere Unter- 
schiede. Kongregationalismus ist nicht identisch mit Independen- 
tismus. Presbyterial-synodale Formen bilden eine Mittelstellung 
zwischen den katholisierenden und den nichtkatholisierenden Auf- 
fassungen. Man hat manche katholisierende Elemente bewahrt und 
darin unterscheidet man sich von den freikirchlichen Strömungen, die 
im Grunde ‘von unten nach oben' denken und die vom Glauben und 
den Charismen der Menschen ausgehen. Diese Amtsanschauung 
findet man im Kongregationalismus und in den Freikirchen, aber 
auch teilweise in den etablierten protestantischen Kirchen. Man 
denkt funktional über das Amt, das man nicht versteht als eine 
göttliche Einsetzung. Es gehört nicht zum Sein (esse), son- dern zum 
Wohlsein (bene esse) oder zur Fülle (plene esse) der Kirche, es hat 
meistens keinen episkopalen oder sakramentalen Charakter. Es gibt 
zwar Apostolizität, aber keine apostolische Suk- zession. Man ist 
zurückhaltend im Blick auf die sakramentale Hand- auflegung und 
man erkennt offiziell meistens keine Hierarchie an.  
 
In der Ökumene gab es von Anfang an unterschiedliche Ansichten 
über das Amt. Probleme sind: das Verhältnis von Schrift und 
Tradition; die Sichtbarkeit oder die Unsichtbarkeit der Kirche; Auf- 
fassungen über die Kirchentrennung; die Relation zwischen Klerus 
und Laien; das Amt als Repräsentation Christi; sazerdotales Priester- 
tum; einfaches, dreifaches und mehrfaches Amt; kommunale, 
kollegiale und persönliche Aspekte der Amtsausübung; das Nicht 
ordinieren von Frauen; das Bischofsamt in apostolischer Sukzession 
als wesentlich oder akzidentiell für die Kirche; das Amt als göttliche 
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Einsetzung (jus divinum); Anerkennung/Verleihung des Amtscharis- 
mas; die Sakramentalität der Ordination; die Fülle des Weihsakra- 
ments; das ‘ordinierte Amt' von Kirchenältesten und Diakonen; die 
Diakonie; Funktion und Wesen des Amtes; Hierarchie und Zölibat. 
Last but not least gibt es auch noch die Frage des Magisteriums, des 
päpstlichen Primats und des unfehlbaren Sprechens ‘ex cathedra‘. 
Diese Studie untersucht inwieweit der Lima-Amtstext einen wesent- 
lichen Beitrag zur Losung dieses ökumenischen Problems liefert. Sie 
umfaßt fünf Teile.  
 
 
Teil I beschreibt die Hintergrunde des LA. 
 
Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Frage nach Art und Ziel der 
bilateralen und multilateralen Dialoge im allgemeinen und des LA im 
besonderen. Konvergenz- oder Konsensustexte sind das Ergebnis 
dieser ökumenischen Dialoge. Sie zeigen uns, worin die verschiede- 
nen Kirchen oder Traditionen schon miteinander übereinstimmen 
(Konsensus) oder Übereinstimmung erreichen können (Konvergenz), 
respektive in welchen Punkten und in welchem Maße sie sich noch 
unterscheiden (Dissensus). Der LA ist als Konvergenztext vorgelegt 
worden. Die erreichte Konvergenz steht im Haupttext, der noch 
bestehende Dissensus und der schon erreichte Konsensus in den 
Kommentaren. Der Text, der 1982 von der Kommission für Glauben 
und Kirchenverfassung (Faith and Order, FO) in Lima verabschiedet 
wurde, umfaßt keine vollständige Amtslehre und hat auch nicht diese 
Intention. Hochqualifizierte, westliche männliche Theologen haben 
daran gearbeitet. Die Mitarbeit von weiblichen Sachverständigen 
geht nicht aus den offiziellen Berichten hervor. Wesentliche Beiträge 
zum Text wurden dennoch von Ellen Flesseman, Constance Parvey, 
Erika Reichle und Mary Tanner geliefert. Man hat die Mitglieds- 
kirchen des ÖRK gebeten ‘möglichst genau' zu antworten ‘auf der 
höchsten hierfür zuständigen Ebene der Autorität'. Die erste Frage 
lautet, in welchem Maße die Kirchen in diesem Text ‘den Glauben 
der Kirche durch die Jahrhunderte' erkennen können. Eine andere 
fragt nach den Folgerungen aus diesem Text für die Beziehungen zu 
und Dialoge mit anderen Kirchen. Zugleich beabsichtigte man, dem 
Rezeptionsprozeß eine möglichst breite Basis zu verschaffen. Man 
hat die Kirchen also nicht gebeten, die Texte an der eigenen 
Tradition zu prüfen.  
 
Kapitel 2 zeichnet die Entstehungsgeschichte des Textes nach. In 
Lausanne (1927) war FO noch eine im wesentlichen anglikanisch-
protestantische Angelegenheit. Die katholische Kirche stand noch 
abseits, die Orthodoxen partizipierten nur in bescheidenem Maße. 
Kennzeichnend war die vergleichende Methode. Man versuchte den 
gegenseitigen Unterschieden auf die Spur zu kommen und sie 
miteinander zu vergleichen. Erst nach Lund (1952) hat man die 
Methode der vergleichenden Ekklesiologie verlassen, weil man 
eingesehen hatte, das man die Amtsfragen nicht mehr isoliert, 
sondern in einem breiteren christologischen und eschatologischen 
Kontext behandeln mußte. Daß das Amt in der ökumenischen 
Diskussion von Anfang an im Vordergrund stand, hangt einerseits mit 
dem anglikanischen Einfluß zusammen, der in den Anfangsjahren 
die ökumenische Bewegung stark geprägt hat, und andererseits mit 
Auffassungen über das Ziel der Ökumene, die die kirchenrechtliche 
und organisatorische Einheit betonten. Man versuchte die Lösung 
dieses ökumenischen Problems zu finden, indem man sich einig 
wurde über die vier Punkte des Lambeth-Quadrilateral: die Schrift,  
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die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, die Sakramente und das 
kirchliche Amt. Nach Vatikanum II partizipierten die Katholiken 
offiziell an der Arbeit von FO, obwohl die römisch-katholische Kirche 
noch immer kein Mitglied des ORK ist. Viele orthodoxe Kirchen traten 
dem ÖRK bei. Dadurch änderten sich die ökumenischen Ver- 
hältnisse.  
 
In Montreal (1963) fand die Diskussion über das Amt eine neue 
Anregung durch das erneute Interesse an der Schrift. Die Amts- 
fragen wurden in einen breiten Rahmen der Christologie, Pneuma- 
tologie und Eschatologie eingeordnet. Dank dieser neuen exege- 
tischen Studien entstand auch ein deutlicheres Bild der unter- 
schiedlichen Gemeindeformen innerhalb des NT. Die Grundstruktur 
des LA finden wir schon in dem ‘First Draft' (FD).  
 
Manche als protestantisch angedeutete Elemente aus diesem 
Entwurf, sowie die theologische Bedeutung des AT, der Bundes- 
gedanke und das ‘triplex munus Christi' fehlen in den späteren 
Entwürfen. Ausgangspunkt des Accra-Amtstextes (AA) ist die 
‘koinonia‘, die Gemeinschaft der Gläubigen. Der AA ist kontextueller 
und konkreter als die anderen Entwürfe, nennt viele Fragen direkter 
beim Namen, aber umgeht ebenso wie das FD und der LA den 
Primat des Papstes. Die Sprache ist weniger protestantisch geprägt 
als im FD und weniger katholisierend als im LA. Was das Problem 
des exklusiven Sprachge- brauchs anbelangt gibt es einen Ansatz 
zur Bewußtwerdung. Das Problem der Nichtordination der Frauen 
kommt auf die Tagesordnung. 
 
Kapitel 3 untersucht die dem LA zu Grunde liegenden Texte der 
Schrift und der Tradition. Hingewiesen wird auf den interkonfes- 
sionellen Konsensus, der besagt, daß aus dem NT keine eindeutige 
Amtsstruktur herzuleiten ist. Das NT bietet kein normatives Modell für 
die Ordnung der Kirche und auch keine normative Theorie für die 
Begründung der kirchlichen Amtsformen. Nicht bewiesen ist, das der 
irdische Jesus das Amt eingesetzt hat, auch gab er keine Richtlinien 
für eine etwaige Kirchenordnung. Daß Amtsträger eine priesterliche 
Opferfunktion haben sollten, findet keinen Grund im NT, auch nicht in 
der Praxis des Urchristentums. Daß die exklusive Zuständigkeit bei 
der Eucharistiefeier nur Amtsträgern vorbehalten sein sollte, ist nicht 
dem NT entnommen. Eine direkte exegetische Begründung für den 
päpstlichen Primat hat sich als unhaltbar erwiesen. Der exegetische 
Konsensus macht deutlich, daß bestimmte traditionelle Positionen 
überholt sind, er bietet aber noch keinen positiven Beitrag zur 
Klärung der Amtsfrage, wodurch dieser Konsens leicht die Legiti-
mierung der Pluralität als Prinzip darstellen könnte. Dies würde aber 
wichtige biblische Einsichten, die sich auf die Einheit der Kirche und 
der Gemeinde richten, sehr einschränken. Der LA ist in allen Punkten 
vom obengenannten Konsensus beeinflußt worden, was sich explizit 
zeigt, aber welche Konsequenzen dies für das Amtsverständnis der 
Kirchen hat, bleibt undeutlich. Ich untersuche auf welche Textstellen 
sich der LA explizit beruft und stelle fest, daß LA sich dabei nicht auf 
das AT bezieht. Die Verwurzelung des Amtsbegriffs im AT oder im 
Judentum wird nicht thematisiert, ebensowenig wie die theologische 
Bedeutung Israels. Rom. 15:16 wird (als ‘hapax legomenon') zu 
schwer belastet, wenn man die Aussage "Amtsträger können zu 
Recht Priester genannt werden, weil sie einen besonderen priester- 
lichen Dienst erfüllen" auf diesen Text gründet (LA 17). Die Bibel- 
zitate sind ziemlich willkürlich gewählt worden. Wichtige Schrift- 
zeugnisse fehlen. 
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Die Verweisstellen, wobei man sich auf bestimmte Textstellen bei 
Ignatius von Antiochien und bei  Clemens Romanus beruft, sind 
ebensowenig adäquat. 
 
Der zweite Teil enthält eine eigene Analyse 
 
In Kapitel 4 prüfe ich die Konsistenz der Texte und beschreibe ich 
den grundlegenden Rahmen: die zugrundeliegenden theologischen 
Gedanken des LA, aus denen heraus die besonderen Themen zu 
verstehen sind. Sprache und Übersetzungsprobleme bilden eine 
besondere Schwierigkeit. Der Text weist auch interne Spannungen 
auf. Die Präambel weckt Erwartungen, die vom nachfolgenden Text 
nicht genügend eingelöst werden. Die Ergebnisse der modernen 
exegetischen Forschung werden zwar einbezogen, aber sie werden 
öfters nur im Kommentar erwähnt, während sie im Haupttext 
ungenügend verarbeitet worden sind.  
 
Der Text birgt Spannungen in sich im Blick auf die Nichtordination 
von Frauen und die Frage der Anerkennung oder Verleihung des 
Amtscharismas. Nicht erwähnte Themen sind: die reformatorischen 
Ämter von Kirchenältesten und Diakonen, der Unterschied zwischen 
Klerus und Laien, die Hierarchie, der Primat des Papstes, das 
Magisterium, die Schlüsselgewalt (potestas clavium) und die 
Mariologie. Wichtige Ausgangspunkte von BEM sind: die Dreizahl, 
wodurch das Amt mit den beiden Sakramenten auf der gleichen 
Ebene zu stehen scheint, und der ‘Consensus Quinquesaecularis', 
wodurch das Argument der Tradition eine maβgebende Rolle spielt. 
Wichtige Ausgangspunkte des LA sind die Verankerung des Amtes 
in der ganzen Glaubensgemeinschaft und das Konzept der Reprä -
sentation. Der LA hat einen trinitarischen Aufbau, das Amt wird 
sowohl christologisch als auch pneumatologisch begründet, ohne 
das beide Ausgangspunkte einander widersprechen. Das Amt 
versteht sich konsequent als ‘Dienst' und wird eschatologisch 
verbunden mit der Zukunft des Gottesreiches. Die Vergangenheit 
wird stärker betont als die Zukunft, das kirchliche Amt stärker als die 
Berufung des ganzen Gottesvolkes. Dies entspricht der Zielsetzung 
des LA, der gerade einen Beitrag liefern möchte zur Lösung der 
Probleme, die wir von der Vergangenheit her mit uns tragen. 
 
Kapitel 5 zieht Bilanz. Dieses Kapitel läßt sich schwer zusammen- 
fassen, weil es selbst schon eine Zusammenfassung des vorher- 
gehenden ist. Ich beschäftige mich hier mit den allgemeineren 
ekklesiologischen Fragen und mit der Frage, ob das Amt konstitutiv 
ist für die Kirche, ob das ‘jus divinum' sich auf das Amt bezieht, mit 
der Frage nach der Sakramentalität des Amtes, mit dem ‘character 
indelebilis' und mit dem Primat des Papstes. Diese Themen werden 
im LA nicht als solche behandelt. Aus reformatorischer Sicht sind sie 
von untergeordnetem Interesse, aber bei den ökumenischen Part- 
nern sind sie sehr wichtig. Ich stelle hier einen Vergleich der stärken 
und schwachen Punkte des LA an. Stark ist der bündige Text und die 
größere Klarheit der Terminologie, durch welche viele Mißverständ- 
nisse, die durch Vorentwürfe hervorgerufen waren, geklärt worden 
sind. Stark ist daß viele verschiedene kirchliche Traditionen an 
diesem Prozeß beteiligt sind. Daß es nicht gelungen ist die Sprache 
den Kirchen mit einer synodal-presbyterialen oder kongregationalis- 
tischen Kirchenleitung genügend anzupassen, während ein inklusiver 
Sprachgebrauch in ‘Genus'-Hinsicht so gut gelungen ist, daß eine 
Bischöfin nicht undenkbar wäre, ist eine Schwache.  
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Schwach ist auch die Berufung auf die Schrift. Das AT fehlt, die 
Berufung auf das NT ist ziemlich willkürlich, wichtige Texte für die 
reformatorische Tradition (Eph. 4:11, I Tim. 5:17 und I Petr. 2:9) und 
für die römisch-katholische Tradition (Matt. 16:17-19 und Joh. 20:21) 
fehlen. Bei den zitierten Texten werden die Vollmachtsverleihung und 
das Ordinationsritual unterstrichen. Die Hinweise auf Ignatius von 
Antiochien und Clemens Romanus sind nicht unwidersprochen. 
Schwach ist auch das geringe Interesse für zeitgeschichtliche 
Entwicklungen und für die Rolle der nichttheologischen Faktoren. 
Undeutlich bleibt der Anschluß an moderne kontextuelle Theologien. 
Weise ist es, das man wichtige Kontroversen (das Amt des Papstes, 
die Hierarchie, das ‘jus divinum‘, den sakramentalen Charakter des 
Amtes) außer Betracht gelassen hat, wodurch der Prozeß der 
Annäherung nicht vorzeitig blockiert wurde. Zugleich ist dies aber 
auch ein schwacher Punkt, weil der Eindruck entstehen könnte, daß 
über wichtige Differenzen hinweg zur Tagesordnung übergegangen 
wird. Wichtig ist der Wert der ‘Präambel' (LA 1-6), in der vorangestellt 
wird, daß jedes Denken über das Amt bei Gott und dem Gottesvolk 
anfangen soll. Auch der trinitarische Aufbau, der zu einem dynami- 
schen Verstehen von Kirche und Amt beitragt ist anerkennenswert. 
Ein starker Punkt ist, das man das ‘Amt' konsequent als dienendes 
Amt versteht, aus der christologischen Begründung heraus, das 
Christus kam ‘als einer der dient'. Stark ist die pneumatologische 
Begründung, die betont, daß die Kirche durch die erneuernde Kraft 
des Heiligen Geistes lebt. Unausgeglichen ist die Überakzentuierung 
der ‘Zwölf'. Die Tatsache, daß Jesus zwölf männliche Apostel wählte, 
bekommt ein theologisches Gewicht, das in keinem Verhältnis steht 
zu der ursprünglichen Absicht. Stark ist der Nachdruck der auf die 
Kollegialität der Amtsträger gelegt wird, aber die gegenseitigen 
Verhältnisse bleiben undeutlich.  
 
Schwach ist das Fehlen der reformatorischen Ämter der Kirchen- 
ältesten und Diakonen und die Unterbewertung der synodalen 
Strukturen. Stark ist der für reformatorische Kirchen ungewöhnliche 
Nachdruck auf Einheit, Kontinuität und Apostolizität. Reformatorische 
Kirchen sind aus einem Verlangen nach Reform  entstanden, was  
ungewollt zu einem Bruch führte. Dennoch wollen sie in der Konti- 
nuität des apostolischen Glaubens stehen.  
 
Die ‘communio sanctorum' spielt keine bedeutende Rolle. Der 
Gesichtspunkt, daß wir in Christus geheiligt und gerechtfertigt sind, 
bleibt unterbeleuchtet. Auch die Katholizität der Una Sancta kommt 
nicht explizit zur Sprache. Diese manifestiert sich aber wohl im 
großen Respons der Kirchen. Der BEM-Prozeß ‘an sich' ist selber ein 
Beispiel einer neuen Katholizität.  
 
Der weibliche Anteil ist gering geblieben. Stark ist die Stellung des 
Abschnittes über das Amt von Männern und Frauen in der Kirche 
(§18) im Gesamtaufbau von LA und die Tatsache, daß das Nicht- 
ordinieren der Frau als ein Hindernis gesehen wird und nicht mehr 
als eine unüberwindliche Hürde für gegenseitige Anerkennung der 
Ämter. Schwach ist, daß das Nicht-ordinieren der Frau nicht 
thematisiert wird. Damit verlagert man das Problem auf die Frauen, 
während es in Wirklichkeit bei den Kirchen selbst liegt.  
 
Schwach ist die vereinfachte Argumentation am Schluß von LA 18, 
durch die man den Eindruck bekommt, das manche Kirchen ohne 
eine einzige theologische und anthropologische Reflektion sich nur 
auf Tradition stutzen. Stark ist der Nachdruck sowohl auf der Beru- 
fung des ganzen Gottesvolkes als auch auf der Berufung zum Amt. 
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Stark ist der Wert, der den nichtamtlichen Charismata in LA beigelegt 
wird, und die positive Bewertung der profetisch-charisma- tischen 
Führerschaft, die die Kirche manchmal in ungewohnter Weise bei der 
Wahrheit des Evangeliums bewahrt hat. Schwach ist, daß der LA das 
eigentliche reformatorische Anliegen von der Verteidigung der 
Wahrheit kaum artikuliert. Schwach ist auch das Fehlen einer 
deutlichen Würdigung des nichtordinierten Amtes. Schwach ist, daß 
über die Geistesgaben der Gemeinde in Worten der Konkurrenz 
gesprochen wird. Stark ist das Plädoyer für die Handhabung und die 
Erneuerung des dreifachen Amtes, die kräftig empfohlen werden, 
während sie nicht als eine Bedingung für gegenseitige Anerkennung 
formuliert worden sind. Schwach ist, daß wenig gesagt wird über 
mögliche neue Dienste/Ämter. Stark ist wieder, daß bei der 
Beschreibung der Tätigkeiten der Bischöfe, Presbyter und Diakone, 
die Predigt, die Verwaltung der Sakramente und die Zucht 
(Episkope) an erster Stelle stehen. Undeutlich ist, ob man unter 
‘Zucht' und ‘Episkope' dasselbe verstehen soll. Stark ist, daß der LA 
Repräsentation im breitesten Sinne (nicht exklusiv) versteht. Es 
umfaßt nicht nur die Repräsentation Christi, sondern auch die des 
ganzen Gottesvolkes. Stark ist, das der LA unter- scheidet zwischen 
Episkopat und Episkope. Leider ist diese Unterscheidung nicht 
konsequent durchgehalten. Stark ist, daß neben Fragen an die 
nichtepiskopalen Kirchen zur Apostolizität ihrer Amtssukzession, 
auch an die episkopalen Kirchen kritische Fragen gestellt worden 
sind im Hinblick auf ihre Amtsstrukturen. Nach deren apostolischem 
Gehalt wird aber nicht gefragt. Der wird offenbar als selbstver- 
ständlich betrachtet. Da gibt es eine Asymmetrie.  
 
Daß die Reformation eigentlich keine allgemein anerkannte Amtsauf- 
fassung hat, macht sie zu einem schwierigen Gesprächspartner. 
Was ist der spezifisch calvinistische Beitrag zu der ökumenischen 
Amtsdiskussion? Der LA fordert die reformatorischen Kirchen auf, die 
Amtsfrage neu zu erwägen, so daß nicht nur deutlich ist was sie nicht 
wünschen (Hierarchie, päpstliches Amt) oder fürchten (Sakramen- 
talismus), sondern das auch deutlich wird wie die reformatorische 
Kirchen durch den LA bereichert werden können und umgekehrt. 
Zum reformatorischen ‘proprium' gehören: das allgemeine Priester- 
tum, die prinzipielle Gleichrangigkeit der Ämter, die Position der 
Kirchenältesten und Diakone, das ‘triplex munus Christi', die Verwur- 
zelung im AT, die Wichtigkeit der kollegialen und gemeinschaftlichen 
Aspekte des Amtes und eine stärkere Betonung der Geistesgaben 
für die ganze Gemeinde. Ob der evangelische Kirchenälteste ein Amt 
bekleidet im Sinne des ordinierten Amtes, bleibt innerhalb der 
Reformation selbst undeutlich. Einerseits gibt es eine starke auf 
Calvin und Beza gegründete ‘Intuition', daß man das Amt des 
Kirchenältesten nicht aufgeben darf. Andererseits ist da eine Art 
Hilflosigkeit dieses Amt klar zu umschreiben. Für das Amt des 
Diakons gilt dies auch. Ob dieses Amt als ein ordiniertes Amt zu 
betrachten ist, ist eine Frage die nicht nur für den protestantischen, 
sondern auch für den episkopalen Diakon gilt und die noch keine 
ausreichende Antwort erhalten hat.  
 
Der LA sieht das Amt als Zentrum der Einheit, aber nicht exklusiv. 
Damit wird eine Basis geschaffen, die es den reformatorischen Kir- 
chen ermöglicht, diese wichtige Einsicht zurück zu gewinnen. Ob- 
wohl kollegiale und kommunale Aspekte der Amtsausübung auch ge- 
nannt werden, wird der persönliche Aspekt der Amtsausübung stark 
betont. Damit wird man dem Prinzip der geteilten Verantwortung,  
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daß so kennzeichnend ist für die Kirchen der Reformation, nicht 
genügend gerecht. Mehr ausgearbeitete kollegiale und synodale 
Strukturen sind notwendig. Das dreifache Amt im LA unterscheidet 
sich wesentlich vom dreifachen Amt in Kirchen mit einer presbyterial-
synodalen Kirchenstruktur. Man soll einen Weg finden, dem Kirchen- 
ältesten eine eigene Stellung zu verschaffen. 
 
Uber die Gründung des Amtes im AT besteht noch ungenügende 
Klarheit. Manchmal sehen römisch-katholische Theologen das 
hierarchische alttestamentliche Priestertum als eine Quelle der 
Inspiration für den ‘geistlichen Stand', während die Protestanten 
gerade die Diskontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen 
Testament hervorheben. Dies steht im Widerspruch zu dem Gedan- 
ken, daß die Verwurzelung im AT ein reformatorisches ‘Proprium' 
sein sollte. Im allgemeinen wird angenommen, daß die christliche 
Handauflegung ihren Ursprung im nachbiblischen Judentum hat. 
Möglicherweise war der alttestamentliche Hintergrund die gemein- 
same Basis für eine parallele Entwicklung zwischen dem frühen 
Judentum und dem frühen Christentum. Das triplex munus Christi ist 
im LA nicht auf die Ämter bezogen. Der Aufruf des LA, sich aufs 
Neue auf die Bedeutung der Apostolizität zu besinnen, ist auch für 
die Kirchen der Reformation eine Herausforderung. Apostolizität soll 
einen neuen Inhalt bekommen, der sich nicht nur auf eine 
Untermauerung der Lehre von der bischöflichen Sukzession 
(einschließlich des päpstlichen Primats) beschrankt, sondern auch in 
Beziehung steht zum missionarischen Auftrag der Kirche in dieser 
Welt (Matt. 28:19-20). Das Auseinanderfallen in viele Glaubens- 
gemeinschaften stellt den Protestantismus vor die Frage, auf welche 
Weise er darauf hinwirken kann, das die vereinende Wirkung des 
Heiligen Geistes nicht erlischt. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums 
steht auf dem Spiel. Das hierarchische Prinzip steht im Gegensatz zu 
dem Axiom der Gleichrangigkeit der Ämter. Hierarchische Strukturen 
werden im LA nicht als solche formuliert. Dennoch last sich hinter der 
Umschreibung der Leitlinien zur Ausübung des ordinierten Amtes in 
der Kirche, leicht eine hierarchische Struktur erkennen. Die Bevor- 
zugung einer episkopalen Kirchenstruktur erhöht die Chance zu einer 
Hierarchie, zugleich dient man damit der Einheit. Auch Kirchen die 
auf theologische Bedenken gegen hierarchische Verhältnisse großen 
Wert legen, sollten für sich erwägen, ob ein zu einseitiges Denken 
nicht andere Gefahren mit sich bringt: einschleichenden Indepen- 
dentismus, Mangel an Zusammenhang und Verlust der Einheit. Und 
dadurch: Mangel an Überzeugungskraft. Ein zu starker Nachdruck 
auf dem Antihierarchischen verringert die Kraft des Geistes, die 
Spannkraft und die Tatkraft.  
 
Man verliert kostbare Zeit mit der Losung unlösbarer Gegensatze. 
Wenn nicht deutlich genug ist, welche Beschlusse — von wem und in 
welchem Moment — gefast werden müssen, tritt eine Eigendynamik 
ein, die nicht weniger hierarchisch, wohl aber weniger durchsichtig ist 
und der man eine Spur von Hypokrisie nicht absprechen kann. Hier 
liegt eine deutliche Frage an die eigene calvinistische Tradition. Hier 
konnte eine Umorientierung stattfinden, die dem Axiom "semper 
reformanda" gerecht wird. 
 
Der LA fordert den Calvinismus auf, ein persönliches Amt des 
‘episkope' zu akzeptieren. Das ruft die Frage hervor, wer in der 
Reformata Sorge tragt für die Einheit der Kirche. Die theologische 
Antwort ist deutlich: Es ist Christus, der als Haupt die Glieder 
zusammenhalt. Er ist der Bezugspunkt der Einheit, aber diese 
Antwort reicht nicht aus. Deswegen schlage ich vor zu erwägen, ob  
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ein ‘episkopales Amt' auch in den niederländischen SoW-Kirchen 
möglich ist. Das sollte ein Amt sein, das kollegial ausgeübt wird. Es 
sollte gegen Unschlüssigkeit und Bürokratie schützen und die 
Ganzheit der Gemeinschaft wahren. Es sollte der Einheit der Kirche 
dienen. Wenn ‘Einheit' sich auf die Wiederherstellung der ‘koinonia' 
zwischen voneinander getrennten Kirchen bezieht, dann hatte 
‘Ganzheit' außerdem die Bedeutung der Vereinigung aller Menschen 
Gottes. 
 
In Teil III beschäftige ich mich mit einer Auswahl aus der ‘Rezeption' 
 
In Kapitel 6 beschäftige ich mich mit der Frage was die ‘Rezeption' 
des LA bedeutet im Zusammenhang mit dem Ziel von FO die 
sichtbare Einheit der Kirchen zu fordern. Miteinander Gott anbeten 
und lobpreisen ist ein wesentlicher Teil der Suche nach sichtbare 
Einheit. Der alte Grundsatz: ‘Lex orandi — Lex credendi' ist noch 
immer aktuell. Besinnung auf Glaubensfragen, Dienst an der Welt 
und erlebte Spiritualität gehören zusammen. Zwar unterscheiden sie 
sich von einander, aber man kann sie nicht trennen. 
 
Ökumene ist einerseits die gemeinsame Suche nach sichtbarer Ein- 
heit der Kirchen, andererseits ist es der gemeinsame Auftrag der 
Kirchen zum weltweiten Dienst. Die Frage was die Ökumene ‘kostet' 
darf man nicht umgehen. Einheit ist eine Gabe und eine Aufgabe. 
Aus der Gabe lebend dürfen die Kirchen an der Aufgabe arbeiten, 
nicht weil Eintracht das Haus baut, aber weil das Evangelium sie 
gebietet. Diese Einheit fordert keine Uniformität, sondern Vielfarbig- 
keit. Einheit der Kirchenstruktur ist eine lockende, aber auch eine 
immer zurückweichende Perspektive. Die Kirchen sollen sich immer 
fragen, ob ihre gegenseitigen Unterschiede noch immer kirchentren- 
nend sind. ‘Organische Einheit' bzw. ‘konziliare Gemeinschaft' ist das 
Konzept der Einheit, das implizit den Hintergrund im LA bildet. Der 
ÖRK muß sich nicht zurückziehen in ekklesiologischem Dozetismus. 
 
Kapitel 7 enthält Elemente aus dem Rezeptionsprozeß des LA. 
‘Rezeption' ist ein ziemlich neuer Begriff in der ökumenischen 
Theologie. Es umfaßt den ganzen Prozeß der Aufnahme und 
Verarbeitung der gewonnenen Einsichten, der sowohl vor wie nach 
einer offiziellen Entscheidung der zuständigen kirchlichen Instanzen 
stattfindet. Der ÖRK ist keine Superkirche und hat keine Vollmacht 
zur Machtausübung. Der BEM-Prozeß kann nur nach seinem Inhalt 
beurteilt werden und hat nur die Autorität, die die jeweiligen Kirchen 
ihm zuerkennen. Aus der ‘Rezeption' des LA zeigt sich, das man an 
der ökumenischen Idee sehr beteiligt ist. BEM hat großen Anklang 
gefunden, sowohl unter den Mitgliedskirchen wie unter denen die 
kein Mitglied des ÖRK sind, und auf allen Ebenen des kirchlichen 
Lebens. Bis zehn Jahre danach hat man noch Reaktionen erhalten. 
Dies bedeutet, daß auch der Prozeß selber anregend gewirkt hat. Ich 
kann die ‘Rezeption' des LA nicht in seiner Totalitat verfolgen. Darum 
konzentriere ich mich auf die niederländische Situation, wo der 
Dialog zwischen Rom und den Reformationskirchen dominant ist. Ich 
nehme eine Anzahl von wichtigen Daten und Fakten aus dem 
Rezeptionsprozeß. Neben der römisch-katholischen Antwort behand- 
le ich einige wichtige protestantische Reaktionen und Analysen der 
schweizerischen Kirchen und von individuellen Theologen, die 
Einfluß auf die niederländische Situation ausgeübt haben  
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(W. Schenk, H.-M. Barth, E. Herms, A. Peters, F. Beißer, F.  Lülf, M. 
Seils, A. Sell). Angesichts des Ortes, wo die Verteidigung dieser 
Dissertation stattfindet, beachte ich auch die Antwort der unga- 
rischen Reformierten Kirche und der ungarischen Lutherischen 
Kirche. Danach betrachte ich die offiziellen Reaktionen der nieder- 
ländischen SoW-Kirchen, und dann die Stellungnahmen der WARC, 
der WEF und der Heilsarmee, die am meisten repräsentativ sind um 
weltweit für den reformierten Protestantismus in Anspruch genom- 
men zu werden. 
 
Es ist nicht einfach, das Ergebnis des BEM-Prozeßes zu würdigen. 
Wichtig dabei ist, welche Kriterien man verwendet. Nimmt man die 
eigene Tradition als Maßstab, dann ist man bald geneigt, das 
Resultat an dem Maß zu messen, in dem sich eine andere 
Kirchentradition der eigenen Richtung genähert hat. Nimmt man das 
Ziel von FO als Maßstab, dann tut sich die Frage auf, ob die Rolle 
der Theologie dabei nicht überbewertet wird. Auch wenn die 
Theorien und Theologien noch nicht übereinstimmen, kann man 
dennoch die Einheit schon antizipierend erleben, indem man wichtige 
Aspekte anderer Traditionen in das eigene geistliche Leben inkor- 
poriert. Konvergenz in der liturgischen Praxis sollte man fordern. Das 
konnte der wirksamste Faktor im Prozeß der gegenseitigen Ver- 
söhnung der Kirchen und Ämter sein. Es wäre gut, wenn diese 
‘gelebte Ökumene', wie sie an der Basis in vielerlei Weise stattfindet 
zur Freude der daran beteiligten Christen, von den zuständigen 
kirchlichen Instanzen angeregt wurde. Die vatikanische Reaktion 
bleibt bei dem traditionellen Standpunkt, daß die kirchlichen 
Amtsträger das Sakrament der Ordination empfangen müssen von 
einem Bischof, der in der ununterbrochenen Linie der apostolischen 
Sukzession steht, und verneint die im LA angesprochene Möglichkeit 
auch in nichtepiskopalen Kirchen ein authentisches Amt von 
‘episkope' anzuerkennen. Wenn man die Reaktion des Vatikans, vom 
niederländischen Episkopat und vom SWV mit einander vergleicht, 
dann ist deutlich, das der Unterschied in der Tonart mit der Position 
zu tun hat, die man nun einmal vertritt. In Anbetracht dieser Tatsache 
bleibt es zu bedauern, das es dem Vatikan und dem nieder- 
ländischen Episkopat nicht gelungen ist mehr gemeinsame 
Ansatzpunkte zu bieten, während der SWV-Beitrag, was den LA 
betrifft, so wenig kritisch ist, das es den Verdacht auf sich lenkt, die 
Dinge wesentlich schöner darzustellen als sie in Wirklichkeit sind. 
Die Frage des niederländischen Episkopats, ob es nicht zum 
Glauben der Kirche gehöre, die Führung des Heiligen Geistes nicht 
nur bei dem Zustandekommen des neutestamentlichen Kanons und 
des apostolischen Glaubensbekenntnisses anzuerkennen, sondern 
auch bei dem Entstehungsprozeß des Gottesdienstes und der 
kirchlichen Ämter und Dienste, verweist auf eine Schwache oder 
sogar eine Inkonsequenz in der reformatorischen Theologie. Aus 
vielen protestantischen Reaktionen geht ein starkes Bedürfnis 
hervor, einige Elemente aus der eigenen Amtslehre kräftig zu 
unterstreichen: die Priorität des Wortes Gottes, die Kirche als 
‘creatura Verbi', den Zusammenhang von Wort und Sakrament, das 
antihiërarchische Prinzip, das allgemeine Priestertum der Gläubigen, 
die Stellung der Laien in der Kirchenverwaltung, die Ordination der 
Frauen, die Rolle der Charismata, die Stelle der Kirchenältesten und 
Diakone, und die Bedeutung der synodalen und kollegialen 
Strukturen. Aus vielen protestantischen Reaktionen geht auch ein 
starker Widerstand gegen einige als katholisierend empfundenen 
Elemente hervor, sowie gegen das Plädoyer für das dreifache Amt in 
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einer episkopalen Kirchenstruktur, das Amt als Bezugspunkt der  
Einheit, den Gebrauch des Terminus ‘Priester' für einen kirchlichen 
Amtsträger, den wesentlichen Unterschied zwischen Klerus und 
Laien, die normative Autorität, die man der Tradition zuschreibt, und 
den Sakramentscharakter der Ordination. Die Bereitschaft von den 
katholisierenden Kirchen zu lernen nimmt da, wo Menschen 
miteinander im Gespräch sind, zu. Die Reaktionen der meisten pro- 
testantischen Kirchen und der großen Weltorganisationen sowie 
WARC, WEF und Heilsarmee stimmen darin überein, daß sie 
Christus in den Mittelpunkt stellen. Man betont, daß nicht das Amt, 
sondern Christus konstitutiv ist für die Kirche. Die ökumenische 
Frage nach sichtbarer Einheit kommt an zweiter Stelle und wird nicht 
nachdrücklich genug gestellt.  
 
Die protestantischen Kirchen zeigen in ihrer Reaktion andererseits 
ein großes Maß an Selbstkritik. Sie geben zu, selber keine 
ausgeglichene Amtsauffassung zu haben, und scheuen sich nicht 
Kritik zu üben an der Trennung zwischen eigener Lehre und eigenem 
Leben, wenn es sich um das allgemeine Priestertum handelt. Sie 
signalisieren bei sich selbst klerikalisierende Tendenzen. Hier gibt es 
Möglichkeiten einander näher zu kommen. Das die Reformierte 
Kirche in Ungarn in ihrer Antwort das Praktizieren von ‘koinonia' und 
‘diakonia' den alten Kriterien der reinen Verkündigung des Wortes 
und der rechten Verwaltung der Sakramente hinzufügt, ist befolgens- 
wert. Deutliche Konsequenzen haben die Kirchen bis jetzt aus dem 
BEM-Prozeß noch nicht ziehen können oder wollen. Das heißt nicht, 
daß dies nicht nachträglich geschehen konnte. 
 
In Kapitel 8 beschäftige ich mich mit der Rolle der Frauen. Ich 
vergleiche den Verlauf der ‘Gemeinschaftsstudie' mit der Verlauf des 
BEM-Prozeßes. Ich stelle fest, das es wenig Berührungspunkte 
zwischen beiden Prozessen gibt. Ich betrachte weibliche Antworten 
auf den Lima-Amtstext und beschäftige mich mit dem Problem der 
Nichtordination von Frauen, das ein ökumenisches Problem erster 
Ranges ist. Die feministische Würdigung des LA geschieht nur sehr 
eingeschränkt. Kritik ist vor allem geübt worden an der deduktiven 
Methode, die man als ‘von oben herab' empfindet. Im LA wird die 
reale Möglichkeit auf ‘Gender' zu diskriminieren nicht propagiert, aber 
diese Möglichkeit ist auch nicht ausgeschlossen. Nach manchen 
feministischen Theologinnen lautet die Frage nicht: Geht im LA die 
Einheit nicht auf Kosten der Wahrheit? Sondern die Frage lautet 
eher: Geht die Einheit nicht auf Kosten der Gerechtigkeit und auf 
Kosten der realen Situation, in der Frauen sich befinden? Die 
feministische Theologie stellt auch die Frage, ob der LA sich nicht zu 
viel auf die Vergangenheit und zu wenig auf die Zukunft richtet. 
Müssen neue Generationen die Konflikte aus der Vergangenheit 
ohne weiteres akzeptieren? Das Problem des Nichtordinierens der 
Frauen ist ein Hindernis in der Ökumene. Dies zu relativieren in der 
Annahme, daß das ganze Amtsthema den Menschen fern liegt, ist 
keine Lösung. Die Frage nach einem offenen, kommunikativen Amt 
kann man ohne weiblichen Beitrag nicht beantworten. Um zu 
entdecken wie patriarchale Strukturen die Amtsauffassungen 
durchdringen, braucht man feminine theologische Reflexionen. Um 
zu entdecken, wie auch in Kirchen, die Frauen als ordinierte 
Amtsträger zugelassen haben (und zu schätzen wissen) patriarchale 
Strukturen und Annahmen die Amtsausübung wesentlich be- 
einflussen, braucht es ebenso weibliche theologische Reflexion. 
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Teil IV beschreibt einige Momente in der Wirkung des LA in der 
niederländischen Situation. Dieser Teil besteht aus verschiedenen 
Beitragen, die jeder einen eigenen ‘Sitz im Leben' haben, und die 
aus einer konkreten Debatte oder aus einer konkreten Fragestellung 
entstanden sind. Sie stimmen darin auszuschließend, daß es 
Beitrage sind bei denen man mich herausgefordert hat, den LA für 
die eigene reformatorische Tradition fruchtbar zu machen. 
 
Kapitel 9 zeichnet ein Bild der Entwicklungen im gesellschaftlichen 
und theologischen Klima und im Amtsdenken seit den sechziger 
Jahren in den SoW-Kirchen: Demokratisierung, Studentenprotest, 
Basisbewegung, ein natürlicher Widerstand gegen jede Autorität, 
größere Offenheit der Kirchen hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Probleme und größere ökumenische Anteilnahme. Nach der Grün- 
dung des ÖRK (Amsterdam 1948) folgte die Gründung zahlreicher 
ökumenischer Organisationen. Die ‘Achttien' (18) regten den ‘Samen 
op Weg'-Prozeß an, die Ämter standen auch für Frauen offen.  
 
In den GKN erschienen nacheinander drei einflußreiche Berichte 
auszuschließen Kirchenstrukturen, die als Ausgangspunkt hatten, 
daß es die Gemeinde ist, die Gottes Absichten vertritt. Hier hat man 
die Amtsfrage konsequent gemieden. Auch in der NHK konnte man 
sich nach zwei Amtsberichten [von Van Ruler und von Berkhof] und 
trotz des Beitrags von Dingemans nicht einigen. Uber Ekklesiologie 
und Amt wurden in mehreren ökumenischen Gremien der Nieder- 
lande diskutiert, aber innerhalb der SoW-Kirchen hatte dies wenig 
Einfluß. Die Ergebnisse sind in mehreren Berichten erfaßt. Ich nenne 
Intercommunie en Ambt (1976); den reformatorisch/römisch-
katholischen Dialog zwischen WARC und dem Vatikan (1977); den 
Abschlußbericht Eindrapport van de commissie Maaltijd des Heren 
en kerkelijk ambt (1989); den lutherisch/römischkatholischen Dialog 
GA (1982), die Vorschlage von Fries und Rahner (1983); den TCUC-
Bericht (1991). Als Fortsetzung des Glaubensgespräches auszu- 
schließen das Amt veranstaltete das IIMO 1995 und 1996 zwei 
Tagungen auszuschließen das bischöfliche Amt. In den synodalen 
Diskussionen kommt die Frage nach dem Verhältnis Amt und 
Sakrament immer wieder auf, konzentriert auf die Frage nach der 
Bindung der allgemeinen Zuständigkeit der Sakramentsverwaltung 
an das Amt des Pfarrers. Aus der Tatsache, das man aus der Schrift 
nicht mit Sicherheit schließen kann, ob derjenige der das Abendmahl 
austeilte, ein Amtsträger war, ziehe ich die Schlußfolgerung, das es 
selbstverständlich so war, daß ein Amtsträger das tatsachlich machte 
(contra J. van Beelen). Mit dem Faktum, das dies seit der frühen 
Kirchengeschichte tatsächlich der Fall war, daß die Reformation 
hauptsächlich dabei geblieben ist, daß ein Abweichen von dieser 
Linie ein neues ökumenisches Hindernis bilden w:urde und daß der 
Ordnung in der Gemeinde mit Unklarheit in diesem Punkt nicht 
gedient ist, bildet dies eine ausreichende Basis, Amt und Sakrament 
nicht zu trennen. 
 
Schließlich komme ich zu einer eigenen Stellungnahme. Das 
Studium des LA hat mich von der Beschränktheit einer 
funktionalistischen Amtsauffassung, die Fragen aus ökumenischer 
Perspektive kaum anerkennt, überzeugt. Ich halte es für die SoW-
Kirchen von größter Bedeutung, den Reichtum anderer Kirchen- 
traditionen in eigene Erwägungen einzubeziehen. Dabei kann BEM  
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nicht nur ein gutes Maß sein, sondern auch ein neuer Ausgangs- 
punkt auf dem Weg zur sichtbaren Einheit und einer neuen 
Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Einerseits empfinde ich ein 
starkes ökumenisches Verlangen nach Überwindung der in der 
Vergangenheit entstandenen Kirchenspaltungen. Andererseits han- 
delt es sich bei mir auch um das Amt als wichtiges Instrument um der 
Gemeinde das Heil gegenwärtig zu halten und sie bei ihrer Berufung 
in der Welt zu behaften. Der Leitgedanke von BEM ist, das das Amt 
in der Kirche für die Einheit und die Kontinuität der Kirche durch die 
Jahrhunderte steht. BEM bezieht dies vor allem auf das episkopale 
Amt, aber hofft, das Kirchen die das Bischofsamt nicht bewahrt 
haben dennoch die apostolische Sukzession als Zeichen (nicht als 
Garantie) der Kontinuität und der Einheit der Kirchen würdigen 
können. Der Unterschied zwischen ‘apostolische Sukzession' und 
‘apostolische Tradition' ist eine bedeutende Idee, der es römisch-
katholischen und protestantischen Christen ermöglicht einander 
näher zu kommen, ohne das die letzteren die ununterbrochene 
Reihe von bischöflichen Ordinationen einfach zu akzeptieren haben. 
 
Kapitel 10 zeigt auf welche Weise der LA für die reformatorische 
Amtsordination fruchtbar werden kann. Ich definiere die gängigen 
Termini wie: bevestiging van ambtsdragers (Ordination); verbintenis 
(Verbindung); herbevestiging (zweite Ordination); intrede (Antritt); 
inzegening (Einsegnung); introductie (Einfuhrung); ordening 
(Ordination); ordinatie (Ordination). Ich beschreibe die Vorbereitung 
und die Rolle im Gottesdienst, die Teile des Rituals, wie das Stellen 
und Beantworten der Fragen, Epiklese und Handauflegung, und die 
Einbeziehung der Gemeinde. Trotz der Gleichrangigkeit der drei 
Ämter unterscheidet man zwischen der Ordination des Pfarrers und 
der Kirchenältesten oder Diakone. Das Amt des Pfarrers ist im 
Grunde nicht zeitlich begrenzt (man kann ohne weiteres auch nach 
der Emeritierung noch predigen und die Sakramente verwalten), und 
die Ordination geschieht beim ersten Mal mit Handauflegung. Bei 
Kirchenältesten und Diakonen unterbleibt meistens die Hand- 
auflegung, das Amt ist terminiert und nach Ablauf des Termins ist 
eine erneute Beauftragung erforderlich, obwohl man in den 
Niederlanden auch mal von dieser Regel abweicht. Die Frage ist, wie 
prinzipiell oder zufällig dieser Unterschied zwischen dem Predigtamt 
und den beiden anderen Ämtern in der reformatorischen Tradition 
eigentlich ist. Rührt eine bestimmte Interpretation von Calvins 
Amtsauffassung an das römisch-katholische Konzept eines privile- 
gierten Lehramtes? 
 
Kapitel 11 beschreibt die Suche nach einer reformatorischen 
Amtsauffassung zwischen funktionalem und sakramentalem Ver- 
ständnis. Ich setze mich auseinander mit Dingemans und Nijkamp. 
Dingemans vertritt eine rein funktionale Amtsauffassung und nimmt 
an, daß der Sündenfall der Kirche im amtlichen Machtdenken liegt. 
Nijkamp dagegen nimmt an, das Menschen ihre Gaben freudevoll 
dem Dienst Gottes und der Menschen zur Verfugung stellen. Man 
kann die charismatische Gemeinde nicht genügend rühmen, und 
zugleich bleibt das besondere Amt notwendig, weil nicht jeder 
zugleich jedes Amt ausüben kann, und weil Gott kein Gott der 
Unordnung ist, sondern des Friedens (I Kor. 14:33). Als 
Kongregationalist sieht er ein, daß man Ämter braucht, die umwillen 
eines größeren Ganzen funktionieren. Auch Dingemans sieht dies 
ein, aber im Gegensatz zu Nijkamp betont er es nicht. 
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Meine eigene Stellungnahme ist folgende. Amtsträger dürfen zu- 
sammen mit der Gemeinde vor Gottes Angesicht das heilige Spiel 
der Liturgie spielen. Sie haben den Auftrag in Gottes Namen Christus 
zu repräsentieren in der Verkündigung des Evangeliums und in der 
Verwaltung der Sakramente. Sie sind dazu berufen das Leben der 
Glaubensgemeinschaft zu leiten. In der Kraft des Heiligen Geistes 
Gottes stellen sie Gottes Menschenliebe dar. Sie zeigen Gottes 
Liebe für die Menschen in dem pastoralen und missionaren Umgang 
mit Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Sie tun das 
im Kontext der Kultur, in der wir leben. Zusammen mit der ganzen 
Gemeinde stehen die Amtsträger in der Katholizität und Apostolizität 
der Kirche. Die tiefere Dimension von Berufung und Sendung, die 
von jeher bei der Ordination in Handauflegung und Epiklese zum 
Ausdruck kommt, durchzieht den Amtsträger ‘von Kopf bis Fus'. 
Sobald dies sakramental genannt wird, zeigt bei reformatorischen 
Christen das Signal rot, wie zum Beispiel auch bei dem Wort ‘Papst' 
oder ‘Hierarchie'. Es kommt aber darauf an was man unter 
‘sakramental' versteht. Ich suche eine Amtstheologie und -Praxis die 
nicht sakramental ist (im Sinne der Heilsvermittlung), aber auch nicht 
rein funktional. Wenn ‘sakramental' im weitesten Sinne bedeutet, das 
das Amt als konkrete irdische Wirklichkeit eine tiefe geistliche 
Dimension von Berufung und Sendung hat, dann stimme ich dem zu. 
Das Amt kann nicht zwischen Gott und der Gemeinde wie ein Institut 
der Heilsvermittlung stehen. Jeder Mensch steht selbst vor Gott 
(coram Deo), das Amt darf sich nicht dazwischen stellen. Es darf der 
Mündigkeit der Gemeindeglieder nicht schaden oder auszuschließen 
ihren Glauben herrschen (II Kor. 1:24). Ich bin der Meinung, daß das 
Amt — losgelost von Berufung und Sendung — sich nicht in reine 
Funktionalität auflösen darf. Uber ‘Berufung auf göttliches Geheiß' 
scheint man in großen Teilen der SoW-Kirchen in großer Verlegen- 
heit zu sein, in anderen Teilen spricht man dagegen so leicht 
auszuschließen ‘Berufung', das sich wieder andere Bedenken an- 
melden. Wir taten gut daran, mit dem Begriff ‘Berufung auf göttliches 
Geheiß' zurückhaltend zu sein. Aber wenn wir diese Idee der 
Berufung zu wenig betonen, verfehlen wir etwas Wesentliches. 
Haben wir das Predigtamt nicht zu leicht reduziert auf einen ‘fulltime‘ 
oder ‘parttime job‘? Und haben wir die Ämter des Kirchenältesten 
und des Diakons nicht so flach und leicht gemacht, das sie ungewollt 
auf eine soziale und organisatorische Beschäftigung reduziert 
worden sind? Wenn das Amt in dieser Weise zu bloßer Funktion ver- 
kümmert, ist das Ergebnis: Mangel an Geisteskraft. Ich plädiere für 
eine Amtstheologie und Amtspraxis, die nicht sakramental ist — im 
Sinne von Heilsvermittlung — aber auch nicht funktional in dem 
Sinne, das in der Kirche nun einmal etwas geschehen muß, und das 
wir dazu Menschen suchen. Ich suche einen dritten Weg zwischen 
funktionale und sakramentale Amtsauffassung. 
 
Kapitel 12 beschäftigt sich mit der Frage nach dem repräsentativen 
Charakter des Amtes. Der protestantische Widerwille dagegen findet 
seinen Ursprung in der alten theologischen Kontroverse zwischen 
Rom und der Reformation. Die römisch-katholische Kirche versteht 
das ordinierte Amt als eine wirksame und sakramentale Realität, 
durch die der Amtsträger ‘in persona Christi' handelt, und auf Grund 
dessen ist es notwendig, das ein ordinierter Amtsträger die 
Eucharistie feiert. Aus protestantischer Sicht kann der Begriff 
Repräsentation sich aber nie exklusiv auf das Amt beziehen.  
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In diesem Kapitel bespreche ich den Diskussionsbeitrag von M. den  
Dulk über die Repräsentation. Die Repräsentation Christi nannte er: 
"die Versuchung Christus zu repräsentieren". Ich analysiere und 
widerlege seine dreifache Argumentation gegen den Entwurf der 
Christusrepräsentation, zuerst von der Liturgie aus betrachtet, 
danach von den Ambivalenzen in Calvins Amtslehre aus und 
schließlich von dem AT aus. Ich plädiere für die These, das es auch 
aus protestantischer Sicht möglich und wünschenswert ist zu 
betonen, das das kirchliche Amt einen repräsentativen Charakter hat. 
Es ist nicht die Berufung der Amtsträger sich selbst zu verkünden, 
noch sich selbst zu repräsentieren. Repräsentation unterstellt eine 
Berufung und eine Sendung von Gott. Repräsentation beschrankt 
sich nicht auf das Predigtamt, sondern gehört ebenso zur Berufung 
der Kirchenältesten und Diakone. Repräsentation gehört ganz zu den 
Ämtern, aber nicht exklusiv. Nicht nur ‘vocatio' und ‘missio' innerhalb 
der Glaubensgemeinschaft, sondern auch ‘vokatio' und ‘missio' der 
Gemeinde in der Welt sind repräsentativ. Repräsentation gehört zu 
der Berufung aller Gläubigen. Jeder Gläubige steht im Dienst des 
lebendigen Wortes und repräsentiert als solcher Christus, in der Kraft 
des Heiligen Geistes. Die Arbeit der Amtsträger soll wieder in der 
Perspektive stehen sich von Gott in Christus im Hinblick auf das 
Zeugnis von Gottes Liebe in der Welt berufen zu wissen. Der 
Amtsträger handelt nicht nur ‘funktional', sondern darf sich getragen 
wissen vom Heiligen Geist Gottes. Das Amt spricht nicht auf eigene 
Gewähr, sondern im Namen Jesu Christi, welcher um unserer 
Sunden willen hingegeben wurde und um unserer Rechtfertigung 
willen auferweckt (Rom. 4:25). Nur so hat das Amt Über- 
zeugungskraft, Gesicht und Autorität. Damit ist nicht alles gesagt 
worden. Eine ‘höhere' Amtsauffassung bietet keine Garantie für ein 
‘spirituelles' Amt. Aber die genannten Gesichtspunkte können uns 
helfen das Evangelium mit neuer Offenheit und Freude als 
Repräsentanten Christi zu verkünden. Die starke Relativierung der 
Bedeutung und der Tragweite des Amtes schwächt meines 
Erachtens nicht nur die Gemeinde als Gemeinschaft, sondern auch 
das Bekenntnis der Kirche in der Welt. Deswegen plädiere ich für 
eine Neubewertung des Amtes, trotz der oft mit Recht geübten Kritik 
an allerlei Formen amtlichen Machtmißbrauchs. 
 
Teil V dieser Dissertation enthalt eine Aufzahlung der benutzten 
Literatur, ein Textverzeichnis, ein Namenverzeichnis, ein Sach- 
register, eine Liste der verwendeten Abkürzungen, eine Zusammen- 
fassung, die Thesen und ein ‘curriculum vitae'. 
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20 STELLINGEN 
 
 
 
STELLINGEN BIJ: MARGRIET GOSKER:  
DE BETEKENIS VAN DE LIMA-AMBTSTEKST 
 
 
1. In Christus' kerk gaat het niet in de eerste plaats om het 

koesteren van de pluraliteit, maar om het brengen van de 
Goede Boodschap. Ofschoon het belangrijk is, dat er recht 
wordt gedaan aan de veelheid van opvattingen die in de 
gemeente leven, gaat het er primair om, dat de kerk luistert 
naar de stem van God en dat ze die op zodanige wijze pro- 
beert te verstaan en te vertolken, dat onze geseculariseerde 
tijdgenoten binnen en buiten de kerken deze Goede Bood- 
schap voor het eerst of opnieuw horen en verstaan. 

 
2. De ambtsvraag hangt ten nauwste samen met de ecclesio- 

logische vraag naar de kerk van Christus. Wanneer kerken in 
staat zijn elkaar als kerk van Christus te erkennen, kunnen ze 
ook elkaars ambten erkennen. 

 
3. Het kerkelijk ambt in de SoW-kerken dient zich te ontwikkelen 

tot een minder functioneel en meer spiritueel ambt, dat 
duidelijker dan tot nu toe gestalte geeft aan vormen van 
episkope. 

 
4. Ook vanuit een calvinistische benadering is goed te ver- 

dedigen, dat het kerkelijke ambt een voluit representatief 
karakter draagt. 

 
5. Hoewel in de toelichting op de 2e aflevering van de serie 

Proeven voor de eredienst [van de Commissie Dienstboek van 
het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken in 
Nederland uit 1989] de Limatekst over het ambt niet expliciet 
wordt vermeld, kan men constateren, dat hierin klassiek-refor- 
matorische verworvenheden gepaard gaan met nieuw verwor- 
ven oecumenische inzichten, zoals neergelegd in LA. 

 
6. Kerken die fundamentele bezwaren hebben tegen elke vorm 

van ambtshiërarchie, dienen zich af te vragen of een al te 
simpel beroep daarop geen andere bezwaren met zich 
meebrengt, zoals insluipend independentisme, gebrek aan 
samenhang, verlies van eenheid en dientengevolge een zeker 
gebrek aan overtuigingskracht. Zij lopen ook het gevaar, dat er 
een eigensoortige dynamiek in werking treedt, die weinig 
doorzichtig is en waaraan een zweem van hypocrisie niet kan 
worden ontzegd. 

 
7. Dat het teken van de apostolische successie, dat wijst op 

historische continuïteit en dat de actuele werkelijkheid van de 
Geest manifesteert (LA 36 commentaar) als zodanig reeds 
voor Ignatius een belangrijke werkelijkheid zou zijn geweest, is 
voor tegenspraak vatbaar. 
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8. Dat het Clemens Romanus in zijn brief aan Corinthe (LXII-
LXIV) allereerst te doen zou zijn "om de wegen waarlangs — 
dank zij de apostolische successie — de historische 
continuïteit van Christus' tegenwoordigheid in de kerk is 
verzekerd" (LA §36 commentaar), is omstreden en kan niet 
zonder meer uit de geciteerde passages worden afgeleid. 

 
9. Het kerkelijke ambt is een gave Gods aan de gemeente. God 

roept mensen tot deze bijzondere dienst met het oog op de 
roeping van de gemeente in de wereld. Het ambt komt niet uit 
de gemeente op, ook al is het er wel in verworteld (contra 
G.D.J. Dingemans). 

 
10. Evenals alle gemeenteleden zijn ambtsdragers feilbare en 

falende mensen van God. Samen met heel de gemeente staan 
ze onder het gezag van Gods Heilig Woord in Christus Jezus 
en leven ze uit de vergeving, in het krachtenveld van de 
Geest. 

 
11. Evenals alle gemeenteleden zijn ambtsdragers geroepen om 

het Koninkrijk Gods in woord en daad te verkondigen (Luc. 
9:2) en er een voorlopige gestalte van te zijn (I Cor. 4:20). 

 
12. De gemeente leeft niet uit zich zelf, maar uit haar Hoofd: 

Christus. Het democratische beginsel is niet de voornaamste 
leidraad in het leven van de gemeente, maar Christus, die 
haar door zijn Woord en Geest bewaart en leidt naar de 
toekomst van Gods Koninkrijk. 

 
13. Het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente, die 

Christus zich vergadert. Daar waar mensen — met al hun 
twijfels en vragen — samenkomen in geloof, hoop en liefde, 
rondom Woord en sacrament, om elkaar te ontmoeten en de 
mystieke omgang met God te ervaren, daar bloeit de ‘koinonia' 
en de ‘diakonia'. 

 
14. Een steeds grotere functionalisering, specialisering en 

professionalisering van het ambt werkt vervaging van het 
ambtsbesef in de hand. Het heeft er de schijn van, dat 
ambtsdragers hun ambt steeds zakelijker als een ‘job' en 
steeds minder als een ‘roeping' beleven. 

 
15. Om hun ambt met vrucht te kunnen vervullen dienen 

ambtsdragers bekwaamheden en vaardigheden te verwerven 
en te onderhouden. Toch mag de ambtsuitoefening niet 
zodanig opgaan in functionaliteit, dat de spirituele dimensie 
eruit verdwijnt. Deze spirituele dimensie is de levensader van 
elk ambt. 

 
16. Bij de verkiezing van ambtsdragers zijn goede criteria van 

belang. Degenen die optimaal aanvoelen wat de 
gemeenschap nodig heeft, zijn niet alleen zij, die goed kunnen 
verwoorden wat er onder de mensen leeft, maar ook zij die het 
vermogen hebben kritisch naar de gemeente te kijken en die 
de gave van episkope ontvangen hebben. 
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17.  Uit het feit, dat het NT niet expliciet vermeldt wie de bedienaar 
was aan de Tafel des Heren, kan men concluderen, dat het 
vanzelfsprekend was, dat bij de viering van het avondmaal/de 
eucharistie een ambtsdrager voor ging (contra J. van Beelen) 

 
18.  Stelling 17 vormt samen met het gegeven dat dit vanaf de 

vroege kerkgeschiedenis inderdaad het geval was, dat de 
Reformatie er doorgaans aan heeft vastgehouden, dat af- 
wijken ervan een nieuw oecumenisch struikelblok zou vor- 
men en op grond van het feit, dat de orde in de gemeente niet 
met onduidelijkheid op dit punt gediend is, een solide basis om 
er voor te pleiten de ambtsbevoegdheid niet van de sacra- 
mentsbevoegdheid los te maken. 

 
19. De ambtsvraag heeft in de SoW-kerken gedurende de laatste 

decennia op synodaal niveau geen principieel nieuwe 
theologische doordenking gekregen. Hoewel de ambts- 
theologie pas op de plaats maakte, was de ambtspraktijk 
binnen de gemeenten aan grote veranderingen onderhevig. 
Daarbij speelden zowel de toetreding van vrouwen tot het 
ambt, als ook de doorwerking van de democratisering een niet 
te onderschatten rol. 

 
20. Het niet-ordineren van vrouwen is een groot oecumenisch 

probleem. 
 
21. Nieuw onderzoek is gewenst naar het oudtestamentisch 

priesterschap, vanuit de vraagstelling, hoe dit priesterschap 
heeft doorgewerkt in de kerkelijke ambtsopvattingen, en 
wellicht mede een van de gronden is van de uitsluiting van 
vrouwen uit kerkelijke ambten. 

 
22.  Er zijn aanwijzingen om te veronderstellen, dat vrouwen in het 

algemeen hun ambt communicatief beleven, zowel op het 
persoonlijk als op het collegiale en communale vlak. 
Vrouwelijke ambtsdragers doen het vaak goed in het 
pastoraat, maar lijken het leidinggevende aspect van het ambt 
bij voorkeur aan mannen over te laten. Voor afvaardigingen 
naar een meerdere vergadering zijn ze doorgaans niet snel te 
vinden. Het is van belang de oorzaak of oorzaken hiervan 
nader te onderzoeken. 

 
23.  De komst van vrouwelijke ambtsdragers in de Nederlandse 

SoW-kerken liep parallel met het ontstaan van andere 
verwachtingspatronen ten aanzien van ambten en ambts 
dragers. Er kwam meer nadruk te liggen op het communi- 
catieve, terwijl het gezaghebbende element minder benadrukt 
werd. Het is van belang nader te onderzoeken of hier sprake is 
van een gelijktijdige of van een causale ontwikkeling. 

 
24.  Het verwijt van Korach (Numeri 16:3) aan het adres van 

Mozes vertolkt niet despanning tussen ambt en charisma 
(contra M. den Dulk). 

 
25. II Koningen 4:2 kan gelezen worden als een specimen van de 

basisvoorwaarden waaraan verantwoord pastoraat en 
diaconaat dienen te voldoen. 
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26. De discussie over de vraag, of de ‘ja-zegger' of de ‘nee-

zegger' in de parabel van de twee kinderen (Mattheus 21:28-
32) in het gelijk wordt gesteld, is van ondergeschikt belang, 
temeer daar het geen uitgemaakte zaak is wie van de twee de 
‘ja-zegger' is, en wie de ‘nee zegger'. Het punt is: wie doet de 
wil van de Vader (to thelema tou patros). 

 
27. De overeenkomst tussen de reëel bestaande ‘Klaagmuur' in 

Jeruzalem en de reëel bestaan hebbende ‘Klaagmuur voor de 
vrede' in Keulen is, dat beide worden gekenmerkt door een 
sterk verlangen naar gerechtigheid. Het verschil is, dat aan de 
laatste - met een variant op Psalm 118:22 - "verachtelijk is een 
plaats ontzegd" (Psalm 118:8 oude berijming). 

 
28.  Men had op het door de Hollanders in de zeventiende eeuw in 

Hirado geopende handelskantoor de inscriptie 1611 A.D. beter 
niet kunnen aanbrengen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Budapest, Karoli Gaspar Universiteit 
 

5 juni 2000 
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FLAPTEKST VAN HET BOEK  

 
 
 
Welk kerkelijk ambt hebben we nodig in de nieuwe eeuw? Ondanks 
verschillende pogingen is het de Samen op Weg kerken tot nu toe 
niet gelukt op dit punt een heldere visie te ontwikkelen. Gosker voert 
een pleidooi voor een gezond en spiritueel ambtsverstaan, dat de 
bijbelse noties van ‘geroepen' en ‘gezonden' zijn opnieuw serieus 
neemt en het begrip Christusrepresentatie opnieuw ter sprake te 
brengt. Het Limarapport (1982) van de Wereldraad heeft alle kerken 
gestimuleerd om opnieuw na te denken over de plaats en functie van 
het ambt. De Maaltijd des Heren is een feest. Het is onverteerbaar 
dat rooms-katholieke en reformatorische christenen dit feest niet 
samen kunnen vieren. Als de kerken elkaars ambten over en weer 
erkennen, kan ook de éne Tafel weer voor allen samen worden 
aangericht.  
 
De oecumenische ambtsdiscussie heeft ook de bezinning op het 
ambt in de afzonderlijke kerken weer in gang gezet. Het SoW-
proces, dat drie kerkgenootschappen samenbrengt in één gemeen- 
schappelijke organisatie, vereist vooral geduld, respect voor elkaars 
eigenheden, stuurmanskunst en volharding. Is het mogelijk een visie 
op het ambt te ontwikkelen, die volstrekt uitgaat van de actuele 
situatie aan het begin van de 21e eeuw, die niet alleen getekend is 
door SoW, maar ook door de toenemende secularisatie en de 
groeiende oecumenische toenadering?  
 
Het ambt in de oecumenische discussie levert een bijdrage aan het 
ontwikkelen van een dergelijke visie op het ambt in de SoW-kerken 
in oecumenisch perspectief 


