Open brief aan de leden van de synode van de PKN.
De pioniersbeweging stelt vragen aan de kerk, op het gebied van organisatie en ten aanzien van het
wezen van de kerk en haar roeping. De nota Mozaïek van kerkplekken probeert een antwoord te
geven op deze vragen, met name met het oog op een vooralsnog klein aantal ‘kerngemeenten’. Wij
waarderen het dat de nota recht wil doen aan zowel het eigene van deze kerngemeenten, als aan
wezen en roeping van de kerk. Wij maken ons echter grote zorgen over de voorstellen die in de nota
worden gedaan ten aanzien van het ambt.
De nota geeft aan, dat het belangrijk is dat de synode opdracht geeft tot een bredere bezinning op
het ambt (pag.5 en pag. 53). Toch worden er nu al, nog voor deze bezinning heeft plaatsgevonden,
verregaande voorstellen gedaan rond het ambt, die na deze bezinning moeilijk meer terug zijn te
draaien, met name de inrichting van een opleiding voor ‘ouderlingen met bijzondere bevoegdheid’
en de titel ‘pastor’. Omdat het voorlopig maar om een klein aantal kerngemeenten gaat, waar deze
vragen spelen, en omdat ook in ‘gewone’, maar kleine gemeentes de vraag naar een buitengewone
ouderling op zal komen, lijkt het ons onverstandig om deze keuze nu al te maken. Ook hebben we
inhoudelijke argumenten tegen deze keuze.
In de nota wordt gekozen voor een functionele invulling van het ambt. Dit gaat voorbij aan het
wezenlijke van het ambt en haar eigen intellectuele, morele en geïnspireerde karakter. Wij vinden
dat het predikantsambt een hoogwaardige opleiding behoeft, - zoals het dat in de Protestantse
traditie ook altijd heeft gehad - juist om dat specifieke karakter van het ambt te waarborgen. De nota
toont zich op dit punt te ambivalent: aan de ene kant wordt gezegd dat de waarde van een
academische opleiding buiten kijf staat, aan de andere kant dat er te weinig basis is om dit als een
principieel onderdeel van het predikantsambt te zien.
Dan is er nog een ander belangrijk argument tegen de voorstellen. We vinden dat het juist in
pioniersplekken en kerngemeenten aankomt op kwaliteit en een zorgvuldige doordenking van hoe
het Evangelie in de context ter sprake kan komen.
Nogmaals, de nota geeft zelf al aan dat bezinning op het ambt nodig is. Wij willen dit graag
onderstrepen en nog een stap verder gaan: het lijkt ons wijs om deze discussie eerst te voeren – óók
over het ambt van HBO-theologen – voor de titel ‘pastor’ in het leven geroepen wordt, de ambten
van predikant en ouderling door elkaar heen gaan lopen en er een nieuwe opleiding wordt gesticht.
In een gesprek met enige bestuursleden van de Gereformeerde Bond bleek dat zij onze bezwaren
delen tegen de manier waarop de nota met het predikantsambt omgaat, zij het op grond van andere
theologische argumenten. Nog een goede reden om ons eerst op het ambt te bezinnen!
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