
Thema 
 
J.W. van der Jagt 
 
Gaan voor het ambt 
 
In veel gemeenten is het nu ongeveer de tijd voor de jaarlijkse verkiezing van 
ambtsdragers. Kerkenraden houden zich, met de gemeente die namen opgeeft, met de 
talstelling bezig. De gemeente maakt haar keus. Zo worden broeders tot het ambt 
geroepen en het is vervolgens aan hen om aan deze roeping gehoor te geven. Dat vraagt 
om een overweging in geloof. Bij de bevestiging die heel de roepingsprocedure afsluit, 
wordt immers gevraagd of zij er niet van overtuigd zijn dat God zelf hen door de 
gemeente tot het ambt geroepen heeft. Heel de gang van zaken is vol van menselijke 
activiteit. Maar in geloof belijden we dat de Here daardoor werkt en langs die weg door 
zijn Geest zijn gemeente van ambtsdragers voorziet. Voor het geloof is deze roeping dan 
ook een feestelijke zaak. We herkennen daarin de goede zorg van Christus voor zijn 
gemeente. 
 
Zwaar 
 
Intussen laat de gang van zaken vaak weinig feestelijks zien. In toenemende mate is het een 
moeizaam karwei om in de vacatures te voorzien. In veel gemeentes valt  dat moeilijk. 
Kerkenraden zoeken broeders die zowel de geestelijke gaven hebben om ambtsdrager te zijn 
als de praktische mogelijkheden. En meer dan eens vragen broeders die verkozen zijn, om van 
deze roeping te worden ontheven. Vacatures blijven onvervuld zodat zelfs van een schaarste 
aan ambtsdragers gesproken kan worden. 
De oorzaken van deze schaarste zijn heel divers en kunnen ongetwijfeld respectabel zijn. Een 
kerkenraad die zich voor de talstelling opmaakt, zal rekening houden met de aanwijzingen die 
de apostel daarvoor geeft. Niet iedere broeder kan zomaar dienen in het ambt. En broeders die 
wel aan de apostolische richtlijn voldoen, kunnen om andere redenen soms toch niet worden 
gekandideerd. Een kerkenraad kent soms een broeder onvoldoende om hem met 
vrijmoedigheid aan de gemeente voor te stellen. Ook kan de combinatie van het ambt met het 
dagelijks werk onmogelijk zijn. De omstandigheden in het gezin kunnen een verhindering 
vormen. Lichamelijke of psychische oorzaken kunnen een belemmering zijn. Soms is het ook 
dat de gemeente eenzijdig is samengesteld of dat een bepaalde leeftijdscategorie ontbreekt, 
waardoor de talstelling bemoeilijkt wordt. Er zijn respectabele redenen genoeg waarom 
broeders geen ambtsdrager kunnen zijn. Maar blijft het desondanks in het licht van de goede 
zorg van Christus niet een wonderlijke zaak, als zijn gemeente schaarste aan ambtsdragers 
heeft? 
Naast wat ik al noemde, lijkt ook de zwaarte van het ambt een belangrijke oorzaak van de 
schaarste. Het vergt nogal wat van de broeders! Het kost tijd om de gemeenteleden te 
bezoeken en om vergaderingen van de kerkenraad bij te wonen. Het vraagt wijsheid om met 
broeders en zusters te spreken. Je moet je verdiepen in de blijde en de verdrietige dingen die 
zij meemaken. Zorgen over de strijd van het geloof van anderen houden je bezig. Je krijgt de 
kritiek die men op het beleid van een kerkenraad kan hebben, te horen. En als die kritiek niet 
van de ene zijde komt, dan wel van de andere kant. Want wat vandaag het ambt ook zwaar 
maakt, is de diversiteit in mening en standpunt, waardoor een kerkenraad of een ambtsdrager 
het niet gauw goed doet. ‘Ouderlingen en diakenen hebben een zware taak,’ met die zin begon 
ds. C. van der Leest in 1987 zijn boekje over de ambtelijke dienst (DIENSTVAARDIG I, p. 10). 
Sinds die tijd is het ambt niet lichter geworden. Is het een wonder dat er vaker dan voorheen 



om ontheffing wordt gevraagd? Je moet het er wel bij kunnen doen, bij de andere taken die de 
Here geeft als echtgenoot, in het gezin en in het dagelijks werk. Je hoeft er niet naar te 
verlangen om met een kerkelijk ambt belast te worden. De last van het ambt doet velen de lust 
voor deze dienst vergaan. 
 
Schitterend 
 
Alles wat wij tegen elkaar kunnen zeggen over de zwaarte van het ambt, neemt niet weg dat 
de Schrift er anders over spreekt. De apostel Paulus schrijft aan Timoteüs over de ambtelijke 
dienst en noemt het ‘mooi werk’. Dat is wel een opvallende typering als we bedenken dat zijn 
medewerker het in Efeze niet gemakkelijk had. Hij had te maken met dwaalleer (1:3v; 6:8v). 
We lezen over afval (4:1v). Uit hoofdstuk 5:18 kunnen we afleiden dat in de gemeente over 
ambtsdragers geklaagd werd. Timoteüs had daarbij last van zijn gezondheid (5:23) en het 
nadeel van zijn jonge leeftijd (4:12). De dienst moet hem zwaar gevallen zijn. Het is niet voor 
niets dat de apostel deze brief schrijft om hem te bemoedigen. Paulus noemt Timoteüs’ dienst 
de strijd van het geloof (1:18; 6:12) en herinnert aan ‘de moeite en de grote inspanning’ die 
hijzelf opbrengt voor de dienst van het Evangelie. Het zou een ernstige blikverenging zijn als 
we menen dat het ambt pas in onze tijd een last geworden is. Natuurlijk draagt de last die wij 
ondervinden, de kleur van onze tijd, maar een last en een strijd is het altijd geweest. 
Als Paulus het ambt dan als ‘mooi werk’ typeert, is dat niet een woord uit een ver vervlogen 
tijd, waarin het ambt alleen met vreugde gedragen kon worden! We moeten voor onszelf ook 
niet de waan koesteren dat het er met de ambtsdienst in vroegere tijden beter voorstond dan 
vandaag. Het is mooi werk, maar die naam verraadt niet een ambtelijke romantiek waarnaar 
we in onze tijd alleen maar nostalgisch kunnen terugverlangen. Het ambt is altijd een last 
geweest. Het was voor alle generaties in de kerk een strijd, die lichamelijke en fysieke 
belasting met zich meebracht en waarin naast de vreugde die er te beleven was, ook de zorgen 
en de moeiten het werk zwaar hebben gemaakt. 
En toch noemt Paulus het mooi werk en hij stelt het voor als een begerenswaardige taak. Dit 
is een taak om te verlangen daarin te mogen werken. 
 
Met deze typering van het ambt als mooi werk begint Paulus een passage over de vereisten 
waar ambtsdragers aan moeten voldoen. Niet iedereen kan zomaar ouderling of diaken 
worden. En de zin daarvan is duidelijk: als het ambtswerk mooi werk is, mag dat mooie werk 
niet lelijk worden doordat het gedaan wordt door de mannen die dit werk gaan doen. Mooi 
werk vraagt om mooie werkers. De vereisten die de apostel noemt, zullen in de kerkenraden 
dan ook leidraad voor de talstelling zijn. Zo wordt deze passage van Paulus vaak gelezen: als 
richtlijn voor de ambtsdragerkeus. 
Ook de aanhef van deze passage wordt daardoor gekleurd. Paulus begint dit gedeelte met de 
korte zin: ‘Dit is een betrouwbaar woord.’ Dat wordt vaak opgevat als een verklaring van 
betrouwbaarheid van wat de apostel over het ambt gaat zeggen. Het is een betrouwbaar woord 
dat het ambt mooi en begerenswaardig is. Bij deze uitleg blijft onduidelijk waarom Paulus het 
ambt zo mooi noemt, dat er voor de ambtsdragers bepaalde vereisten gelden. 
Over de zin waarmee Paulus deze ambtsdragerpassage begint, heeft J. van Bruggen (AMBTEN 
IN DE APOSTOLISCHE KERK, p. 98v) waardevolle opmerkingen gemaakt. Hij vertaalt heel 
nauwkeurig: ‘betrouwbaar is het woord.’ En hij wijst erop dat dit een herhaling is van wat 
Paulus in 1:15 schreef: ‘Betrouwbaar is het woord en alle aanneming waard, dat Christus 
Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden.’ In een uitvoeriger artikel over deze 
zinsnede, die vaker door Paulus gebruikt wordt, komt Van Bruggen tot de conclusie dat het 
om een bevestigende uitroep bij het Evangelie gaat, ‘waarvan Paulus verschillende keren in 
zijn brieven aan Timotheüs en Titus gebruik maakt wanneer hij spreekt over de redding, de 



zaligheid, het eeuwige leven, door God in het Evangelie aan ons geopenbaard’ (‘Vaste grond 
onder de voeten’, in: BEZIELD VERBAND, OPSTELLEN AANGEBODEN AAN PROF. J. KAMPHUIS, 
1984, p. 44). 
Wanneer we de aanhef van deze ambtsdragerpassage lezen als een vaste zinswending waarin 
Paulus teruggrijpt op het Evangelie dat Christus kwam om zondaren te behouden, is dat dan 
niet de achtergrond waartegen de schoonheid van het ambtswerk helder oplicht? 
Het is ambtswerk in dienst van deze Christus en het wordt verricht om zondaren te redden. 
Het is werk dat gedaan wordt op grond van een betrouwbaar Evangelie, de gezonde leer van 
Christus. Het is werk waarin alle heil dat Christus voor zijn kerk verworven heeft aan mensen 
die verloren zullen gaan, wordt bediend. Is dat geen schitterend werk? 
Het is werk waarvoor de Here Jezus met de prijs van zijn leven heeft betaald. Het wordt 
verricht in de gemeente die van het offer van Christus leeft en die in deze wereld pijler en 
fundament van de waarheid is. Mooi werk om in die gemeente te arbeiden. Je mag eraan 
werken dat verloren zondaren behouden worden. Dat verslagen harten vertroost worden. Dat 
de gemeente blijft bij het betrouwbare woord, en de strijd van het geloof volhardend voert. 
De Schrift gebruikt veel woorden om de ambtsdienst te benoemen. Ambtsdragers hebben de 
taak om te verkondigen, om te troosten. Ze sporen aan en bemoedigen. Ze moeten vermanen 
en terechtwijzen. Het is een veelkleurige dienst met tal van facetten. Maar al deze facetten 
schitteren door dat ene licht: het Evangelie van Christus, die kwam om zondaren te redden. 
Is het ambt dan geen schitterende dienst? 
 
Offer 
 
Verlicht door het betrouwbare Evangelie kunnen wij de zwaarte van het mooie ambt beter 
taxeren. Dat mooi werk zwaar kan zijn, is niet tegenstrijdig, als we beseffen dat Christus ons 
kwam redden door het offer van zijn leven. Het betrouwbare Woord spreekt over de Heiland 
die zijn kruis droeg. En Hij roept ons op om ons kruis op ons te nemen en achter Hem aan te 
gaan. Dat kost je veel. Dat kan je, net als Christus, zelfs je leven kosten. Christen kunnen we 
alleen zijn doordat we Christus volgen. 
Daarmee staat het Evangelie haaks op onze samenleving. In een cultuur vol welvaart wordt 
het offeren niet geleerd. Waar het consumeren hoog aangeschreven staat, wordt het offeren 
laag genoteerd. De hebzucht, die wil bezitten, ziet geen toekomst als bezit moet worden 
losgelaten. Wie wil genieten, verdraagt het niet als het leven afzien wordt. Wie druk opgaat in 
de rijkdom die deze wereld biedt, rekent niet met de schatten die in de hemel zijn. En als je 
alle geluk van het leven hier en nu verwacht, dan heb je geen besef van het geluk dat in Gods 
koninkrijk eeuwig is. En waarom zou je alle gemakken waarvan we zijn voorzien, opgeven 
voor het ongemak dat het brengen van offers kost? En gemak went. Je wordt er gemakkelijk 
door aangestoken. Het betrouwbare Woord wijst ons niet de makkelijkste weg. Het is wel de 
reddingsweg: het offer van Christus dat om onze offers vraagt. 
Ook het ambt staat in het teken van Christus’ offer en dat maakt het mooi werk. 
 
Dat geldt niet alleen voor het ambt! Het offeren van ons leven is de leefstijl die al Gods 
kinderen past, of ze nu ouderling, diaken, predikant zijn of niet. Is niet het feestelijke van 
Christus’ kerk, dat allen tot het offer van hun leven geroepen zijn? We belijden dat in zondag 
12 van onze Catechismus. Daar belijden we het geheim van onze christennaam. En dat is het 
geheim van het geloof en van de Heilige Geest. Door het geloof hebben we deel aan Christus 
en aan de zalving van Christus. Dat is de werkelijkheid van de pinksterkerk: dat de Here God 
de Geest van Christus heeft uitgestort op alle vlees. En deze zalving met de Geest van 
Christus bewerkt wonderen in ons leven. Want wij gaan van Christus spreken en willen 



onszelf aan Christus offeren als een levend dankoffer. Met Hem gaan we tegen de zonde en de 
duivel strijden. 
Dan worden er andere prioriteiten gesteld dan dingen die in de wereld om ons heen de 
voorrang krijgen. Onze gezondheid, onze tijd, onze kracht, onze aandacht en interesse - ze 
zullen voor Christus zijn en voor zijn zaak. Zijn gemeente kan geen bijkomende zaak zijn 
voor wie een levend lid van Christus is. Wie de waarheid van het Evangelie liefheeft, wil haar 
helder kunnen onderscheiden van de dwaling die haar bestrijdt. Zouden we onze aandacht niet 
eerder wijden aan de zaken die voor het geloof van waarde zijn, dan aan onze hobby’s en aan 
de verstrooiing die de wereld biedt? De zalving van Christus maakt ons pinkstergemeente, 
waarin alle leden van de Here zich aan Hem wijden en met heel hun leven Hem dienen. Die 
gemeente komt dan haaks te staan op een samenleven waarin opoffering en afzien niet in tel 
zijn en waarin velen leven voor zichzelf en niet voor God. 
 
Charisma 
 
In die gemeente fungeert het ambt en het mag daar mooi werk zijn. Het is aan de Geest van 
Christus te danken dat er broeders zijn die voldoen aan de vereisten die de apostel gaf. Hij 
schenkt de gaven die nodig zijn om te dienen in het ambt. Daarin is de gemeente van Christus 
een charismatische gemeente. 
Zo’n gemeente wordt nog wel eens in verband gebracht met ‘dynamisch’,‘enthousiast’ en 
‘spontaan’. En het ambt staat voor het besef van velen daartegenover als ‘statisch’, ‘saai’ en 
weinig spontaan. Dat ligt meer in de sfeer van beheersingsdenken en regelzucht. Maar 
charismatisch zou meer vertrouwend op de Heilige Geest zijn. Dat is een wonderlijke 
tegenstelling voor wie beseft dat de apostel het ambt eenvoudig een charisma noemt. 
Ambtsdragers zijn geschenken van Christus, die Hij door zijn Geest aan zijn gemeente 
schenkt. Dat heeft op zich niets te maken met saaiheid of gebrek aan spontaniteit of 
regelzucht, maar wel alles met de werkwijze van de Geest. Hij maakt mensen als zalving van 
Christus bekwaam en bereid, om zich, ieder op zijn eigen plaats, te offeren in de dienst aan 
Christus. Een gemeente die onder leiding van de kerkenraad ambtsdragers kiest, vervult die 
roeping die zij krachtens de zalving van Christus heeft. En broeders die geroepen zijn, mogen 
als genadegave van Christus zich geven aan dit mooie werk. 
 
Het zal duidelijk zijn dat het charisma van het ambt alleen goed kan functioneren, wanneer de 
gemeente beseft dat iedere gelovige in de zalving van Christus deelt. Niet iedere gelovige 
wordt ouderling, diaken of predikant. Maar ieder is op zijn of haar eigen plaats wel geroepen 
om zich te geven in de dienst aan Christus en voor de opbouw van zijn gemeente. En in een 
gezalfde gemeente is deze dienst altijd offerdienst aan God. En zo mag de gemeente dankbaar 
aan de Here het charisma van het ambt hooghouden en waarderen. 
 
Wanneer dit onze leefstijl is, komt het niet als iets vreemds wanneer de Here ons roept om te 
dienen in het mooie werk van het ambt. Deze roeping kan plannen die we voor onszelf 
hadden, doorkruisen. Het kan ook om offers vragen die je voor jezelf zo niet had gezien. Het 
kan je aandacht zelfs aftrekken van bijvoorbeeld een carrière die je in het bedrijfsleven voor je 
zag. We kunnen opzien tegen de belasting en de zorgen die het ambt geeft. En we kunnen 
voor onszelf er heel wat moeite mee hebben om een roeping op te volgen. Maar wanneer we 
gelovig beseffen dat Christus ons zalft om onszelf aan hem te offeren - willen we dan niet een 
charisma aan zijn gemeente zijn? 
 
Overvloed 
 



Christus zorgt voor zijn gemeente. Door deze zorg geeft Hij ambtsdragers. Intussen horen we 
dat er door allerlei oorzaken schaarste aan ouderlingen en diakenen voorkomt. Het ambt 
wordt ervaren als zwaar, als een last. Paulus noemt het mooi werk. Het gaat daarin om het 
betrouwbare Evangelie van Christus. Hij is ons leven. Wie zou niet zijn charisma aan de 
gemeente willen zijn? Niettemin wordt er schaarste geconstateerd. En dat terwijl zijn Geest de 
Geest van overvloed is. Moeten we misschien onszelf beproeven of het offeren dat bij de 
zalving van de Geest behoort, ons hart en leven voldoende beheerst? Wanneer we ons leven 
naar deze stijl richten, zal de moeite van de roeping tot het ambt wijken voor vreugde, omdat 
de Geest gaven schenkt in overvloed. 


