


HOE HET 

BEGONNEN IS
In 1787 besloten dominee Richard 
Allen en dominee Absalom Jones 
met een groep volgelingen om de 
St. George’s Methodist Church in 
Philadelphia, Pennsylvania (USA) 
te verlaten wegens “onvriendelijke 
behandeling” en discriminatie 
jegens de leden van de gemeente 
met een Afrikaanse achtergrond. 
Ze vonden het onacceptabel om in 

een gemeente te blijven die hen niet als gelijkwaardige 
kinderen van God beschouwde. Allen en zijn 
volgelingen begonnen kerkdiensten te organiseren in 
een smederij. Ze richtten de Free Afrikaans Society op, 
voorloper van de Afrikaans Methodist Episcopaal Kerk. 

In 1816 kwamen Richard Allen en vertegenwoordigers 
van verscheidene Afrikaanse kerken samen en richtten 
zij een kerkstructuur, de zgn. “connectie” op: de 
Afrikaans Methodist Episcopaal Church. Richard Allen 
was de oprichter en eerst verkozen en ingewijde bisschop 
van de kerk. De Afrikaans Methodist Episcopaal Kerk is 
de eerste Afrikaans Amerikaanse kerk waar mensen van 
Afrikaanse komaf tot op de dag van vandaag het zelf-
respect, de waardigheid en de vrijheid vinden om God te 
aanbidden en om volledig en volwaardig mee te bouwen 
aan het Koninkrijk van God.

ONZE MISSIE
De missie van de AME kerk is om de sociale, spirituele 
en lichamelijke ontwikkeling van alle mensen te dienen.

ONZE NAAM
Afrikaans (Afrikaans) betekent dat de kerk is gestart 
door mensen van Afrikaanse afkomst en cultuur. Het 
betekent niet dat de kerk in Afrika is opgericht of dat het 
uitsluitend voor mensen van Afrikaanse komaf is. Het 
betekent wel dat de  Amerikaanse oprichters van de kerk 
van Afrikaanse komaf waren en dat wij daar trots op zijn.

Methodist (Methodistisch) betekent dat de kerk lid is van 
de familie van Methodistische kerken. Richard Allen, de 
grondlegger en eerste bisschop van de kerk, vond dat de 
doctrine en de discipline van het Methodisme het beste 
paste bij de  behoeften van de Afrikaanse gemeenschap.

Episcopaal (Bisschoppelijk) verwijst naar de manier 
waarop het bestuur van de kerk geregeld is. Dit betekent 
dat onze bischoppen de leiding hebben over onze kerk. 
Ze worden verkozen door de General Conference 
(Algemene Conferentie) om jaarlijkse conferenties te 
leiden, dominees aan te nemen, diakenen en ouderlingen 
te wijden, missies te organiseren en het algemeen belang 
van de gemeenschap te behartigen.

Church (Kerk) verwijst naar de “Christelijke Kerk”: een 
gemeenschap van mensen die in God geloven en die Jezus 
als voorbeeld in hun leven hebben gekozen. Wij geloven 
ook in de derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest, 
die de gelovige in staat stelt om een echte en effectieve 
dienaar van God te worden. Jezus Christus is het geestelijk 
hoofd van de Christelijke Kerk.

ONS MOTTO
Het motto van de A.M.E. Kerk is: God, onze Vader, 
Christus, onze Verlosser, de Heilige Geest onze 
Trooster, en de mensheid onze familie.

ONS GELOOF
Er bestaan verschillende documenten over onze 
interpretative van het Christelijk geloof. De belangrijkste 
zijn Het Boek van de Doctrine en de Discipline van de 
A.M.E. Kerk; Het A.M.E. Liedboek; Het A.M.E. Boek 
van de Eredienst; Toespraak van de Bisschop; Historische 
Verklaring; Artikelen van het Geloof; en Het Evangelische 
Werk van Dominee Richard Allen.

De A.M.E Kerk heeft en erkent twee sacramenten: 
de Doop en het Heilige Avondmaal. De doop gebeurt 
door het besprenkelen of gieten met water, of door 
onderdompeling. Onafhankelijk van de manier waarop de 
doop wordt uitgevoerd, is de doop een krachtig symbool 
van wedergeboorte en initiatie in de geloofsgemeenschap. 
Het Heilige Avondmaal herinnert ons aan het lijden en 

de dood van Christus en we vieren het uitbundige leven 
dat we dankzij Hem hebben mogen ontvangen. 

ONZE STRUCTUUR
De A.M.E. Kerk heeft vijf conferenties: de Algemende 
Conferentie (General Conference), de Jaarlijkse 
Conferentie (Annual Conference), de Districtsconferentie 
(District Conference), de Kwartaalconferentie (Quarterly 
Conference), en de Kerkconferentie (Church Conference).

De Algemene Conferentie is het hoogste wetgevende 
orgaan van de A.M.E. Kerk. Het komt elke vier jaar 
samen om bisschoppen en algemene functionarissen 
te kiezen en wetten maken.  De Raad van Bisschoppen 
is het uitvoerende orgaan dat adminstratief overzicht 
en confessionele begeleiding biedt. De Juridische 
Raad is de rechterlijke instantie van de Kerk die 
laatste beroepen in het positieve recht oplost.

De Jaarlijkse Conferentie is de basisconferentie 
van de A.M.E. Kerk die jaarlijks bijeen komt om 
verslagen van ouderlingen, dominees en commissies 
te bestuderen. De Bisschop is de voorzitter van deze 
conferentie. Het bestaat uit gewijde ambtsdragers en 
één ongewijde afgevaardigde van iedere gemeente.

De Districtsconferentie is de bijeenkomst van de 
locale gemeenten die jaarlijks samenkomt om het 
werk van de gemeenten te beoordelen, om gewijde 
ambtsdragers te benoemen en om andere zaken 
van algemeen belang voor de kerken te bespreken. 
De Voorzitter-Ouderling is de voorzitter van deze 
conferentie en draagt zorg voor de band tussen de 
locale gemeente en de algehele A.M.E Kerk.

De Kwartaalconferentie is het bestuursorgaan van 
de plaatselijke kerk waarin de plannen, het beleid 
en de prestaties van de kerk worden beoordeeld. 
De Voorzitter-Ouderling is de voorzitter van deze 
conferentie en draagt zorg voor de band tussen de 
locale gemeente en de algehele A.M.E Kerk.

De Kerkconferentie is het plaatselijke kerkbureau dat 
samenkomt om algemene zaken of special projecten 
te bespreken. De Dominee is de voorzitter. 


