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Over de ambtsbrieven 
 
 
Inleiding 
In april 2012 werd in de synode de “Notitie over de ambtsvisie in de Protestantse Kerk in Nederland’ 
(KTO12-06) besproken en gaf de synode de opdracht aan zijn moderamen tot ‘een nadere bezinning 
op de ambtsvisie’. In november 2013 besprak de synode het rapport ‘Het ambt in discussie’ (LWK 13-
03) en in april 2014 volgde een ‘bezinnende bespreking over de zeven brieven over het ambt’ (LWK-
14-01) die door de scriba  dr. Arjan  Plaisier daarna werden verzonden aan de hieronder in de tabel 
genoemde groepen. De scriba vroeg de geadresseerden om op de brief te reageren  
Met een drietal reacties van de scriba aan de respondenten (geadresseerd aan de kerkenraden, aan 
de predikanten en een extra brief aan de kerkelijk werkers) kwam in september 2015 een einde aan 
deze briefwisseling over het ambt (zie bijlage 1).  
 
In zijn algemeenheid is te zeggen dat de beleidsmatige opvolging van het gesprek over het ambt en de 
brieven en reacties die dat opleverde nadrukkelijk is opgenomen in het beleidstraject ‘Kerk 2025: waar 
een Woord is, is een weg.’ In het kader van dit traject zal het thema ‘ambt’ en ‘ambtelijke dienst’ 
regelmatig dienen te worden geagendeerd.  
 
 
Een paar cijfers over de respons 
 

Geadresseerd aan Respons 

de plaatselijke gemeenten   40 

de kerkenraden 69 

de predikant 70 

de ouderling(-kerkrentmeester) en diaken 35 

de leden van de classicale vergadering 25 

de missionair werker en de pionier 3 

de bisschoppenconferentie van de RKK, resp. de 
OKK 

2 

de kerkelijk werkers (latere brief)   4 

Totaal 248 

 
Zowel de Rooms Katholieke als de Oud Katholieke bisschoppenconferentie hebben op de brief 
gereageerd (zie bijlage 2). Deze reacties worden meegenomen in het reguliere oecumenisch overleg 
met deze kerken. 
Het aantal reacties is substantieel, hoewel verhoudingsgewijs beperkt. De brieven zijn ook gelezen en 
besproken in een aantal gemeenten en kerkenraden zonder dat dit geleid heeft tot het schrijven van 
een antwoord.  
 
Inhoud van de reacties 
Er is veel waardering voor de brieven én voor het schrijven van de brieven. Ze zijn ervaren als 
bemoedigend en een hart onder de riem en ze vormden de aanleiding voor goede gesprekken op een 
gemeenteavond, in de kerkenraad of in een werkgemeenschap van predikanten. De reacties op de 
brieven zijn divers. Sommigen beperken zich tot wat algemene opmerkingen, soms wordt expliciet op 
thema’s die in de brieven worden aangesneden gereageerd. Sommige respondenten grijpen ook de 
gelegenheid aan om zaken aan de orde te stellen die in de brieven niet worden aangeroerd. De scriba 
heeft enkele van deze respondenten een persoonlijk antwoord terug geschreven. 
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We lichten een paar elementen uit de reacties. 
 
1) De predikanten die reageerden weten zich voor alles: ‘verbi divini minister’, dienaar van het Woord 
van God. Het voorgaan in de eredienst is het hart van hun werk en is ook beeldbepalend voor het 
ambt.

1
 Deze ambtsopvatting staat volgens een aantal respondenten haaks op de ervaren 

‘verzakelijking’ in de kerk en daarmee komt ook de vraag aan de orde naar de toekomst van het 
predikantschap. 
Als kanttekeningen bij deze reacties moet opgemerkt worden dat het vooral oudere predikanten zijn die 
reageren en dat er slechts zes reacties van werkgemeenschappen van predikanten zijn. 
 
2) De reacties van de kerkenraden laten zien dat er sprake is van een diffuus ambtsbeeld bij 
ouderlingen en diakenen of anders gezegd een mix van laagkerkelijke en hoogkerkelijke opvattingen.  
Rond het eigen functioneren worden woorden als roeping, offer, supervisie en toezicht vaak niet 
herkend als passende begrippen omdat ze of te ‘zwaar’ of teveel ‘van bovenaf’ zijn. Veel ambtsdragers 
spreken liever van begeleiden en faciliteren. De taal in de brieven wordt door meerderen als te 
hoogdravend ervaren, vooral waar het gaat om woorden als ‘ambt’, ‘roeping’, ‘offer’ en ‘heil’. Verder 
wordt soms aangegeven niet teveel taken bij de kerkenraad te leggen, want de gemeente is zelf 
verantwoordelijk. In deze lijn wordt door een aantal respondenten ‘het ambt van alle gelovigen’ uit de 
brief een eyeopener genoemd. Tegelijk zijn er ook veel ambtsdragers die hun ambt als meer dan een 
functie ervaren, de kerkenraad als anders dan een ‘bestuur’ en de kerk of gemeente niet als een 
vereniging maar als een geloofsgemeenschap die bijeenkomt in naam van de Heer. 
Meerdere respondenten pleiten voor meer flexibiliteit in de ambtstermijn.  
 
3) Voor de classes als ambtelijke vergaderingen ligt het accent van hun werk bij de ontmoeting en het 
geloofsgesprek. En de ontmoeting en samenwerking tussen gemeenten vraagt om meer stimulansen. 
De classis wil ook een lichtere structuur en regelzaken moeten zoveel mogelijk elders worden 
neergelegd, en misschien nog wel liever bij bijvoorbeeld een provinciale bestuurlijke laag dan bij het 
breed moderamen van de classis. Deze vraag om een lichtere structuur was er overigens ook bij 
andere respondenten. 
 
4) In een substantieel aantal brieven wordt onvrede geuit over het functioneren van de (bijzondere) 
visitatie. Visitatoren komen vaak pas laat in beeld, als conflicten - die vaak de relatie van gemeente en 
voorganger betreffen - al manifest zijn. Een vraag die enkele respondenten stellen is of de visitatoren 
wel voldoende competent zijn inzake conflicthantering. 
 
5) Een aantal respondenten vroeg nadrukkelijk om aandacht voor de kerkelijk werker. Een paar 
opmerkingen in de brief aan de predikanten doen volgens hen onvoldoende recht aan hun eigen 
positie in de kerk. Er kwam dan ook alsnog een aparte brief aan de kerkelijk werkers met daarin voluit 
de erkenning voor hun eigen positie in de kerk.  
 

 

                                      
1
 Dat stemt overeen met de resultaten van het onderzoek onder PKN-predikanten in 2014. Ook de Bond van 

Nederlandse Predikanten stelt dit centraal in zijn notitie ‘De predikant als Verbi Divini Minister’ van januari 2015. 


