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het ambt aller gelovigen

De Reformatie aan het begin van de zestiende eeuw zorgde 
ervoor dat de onderscheiding tussen geestelijken en leken werd 
opgeheven. Luther schreef in 1520: ‘Wat uit de doop gekropen is, 
mag zich erop beroemen dat het al gewijd is tot priester, bisschop 
en paus’. Luther maakte wel een voorbehoud: ‘hoewel het niet 
iedereen betaamt om dit ambt daadwerkelijk te bekleden’. We 
noemen deze gedachte: het ambt of priesterschap aller gelovigen. 

Binnen de piëtistische bewegingen, die aan het eind van de 
zestiende eeuw ontstonden, maakten gezelschappen van vromen, 
of conventikels, grote opgang. De grenzen tussen de diverse 
standen in de samenleving werden doorbroken: burgemeesters en 
ambachtslieden, mannen en vrouwen overdachten samen Gods 
Woord en deelden hun geestelijke ervaringen. Niet-theologen, of 
‘oefenaars’, gaven vaak leiding aan deze gezelschappen.

Tijdens dit congres staat de vraag centraal hoe de bewegingen van 
Reformatie, Puritanisme, Nadere Reformatie en gereformeerd 
Piëtisme over het ambt aller gelovigen dachten en wat deze ideeën 
in de praktijk teweegbrachten. Was het vooral theorie of werd 
het ook echt in praktijk gebracht? Is er een ontwikkeling van de 
zestiende naar de achttiende eeuw te bespeuren? En wat heeft het 
ambt aller gelovigen ons vandaag te zeggen?

Het congres wordt gehouden in de historische Jacobikerk te 
Utrecht. Deze prachtige kerk ligt op 5 à 10 minuten lopen van 
het Utrechts Centraal Station. Parkeergarages liggen in de buurt. 
Parkeren is ook mogelijk in een transferium aan de stadsrand.

Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.

programma

10.00 Deur open

10.30 Opening door de voorzitter prof. dr. W.J. op ’t Hof

10.45 Prof. Dr. H.J. Selderhuis, ‘Het ambt aller gelovigen in de 
Reformatie; speciaal bij Luther en Bucer’

11.30 Dr. R.W. de Koeijer, ‘Het ambt aller gelovigen bij de 
puriteinen’

12.15 Lunchpauze.   Boekentafel aanwezig.

13.00 Prof. Dr. W.J. op ’t Hof, ‘Het ambt aller gelovigen 
binnen de Nadere Reformatie’

13.45 Dr. R.A. van der Woude, ‘Het ambt aller gelovigen in 
piëtistische conventikels’

14.30 Forumdiscussie

15.00 Sluiting

Datum  zaterdag 23 september 2017

Plaats  Jacobikerk, St. Jacobstraat 171, 3511 bp Utrecht

Kosten  De deelnemingskosten bedragen inclusief koffie/
thee en lunch € 25,00. Dit bedrag dient tegelijk met 
de aanmelding te worden overgemaakt op iban 
nl17ingb0005352562, t.n.v. Stichting Studie der 
Nadere Reformatie te Bilthoven.

Aanmelding Vóór 10 september 2017 met de kaart

 of via: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.
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