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Een verkennende studie van de “kingdom now” theologie en de relatie met “power-evangelism”, 
“word-faith” (name it, claim it) “prosperity-evangelism”. Het doel van deze beknopte studie is om 
door toetsing aan de bijbel als het uitsluitende en totale Woord van God een mening te vormen over 
genoemde verschijnselen. De binnen deze theologie voorkomende opvattingen over de “late regen” 
en over het “grootse” leiderschap (“gezalfden des Heren”) worden tevens belicht.   In het tweede 
hoofdstuk wordt stil gestaan bij de gemeente en in het derde hoofdstuk wordt  de onwenselijkheid 
van éénhoofdig leiderschap van een gemeente besproken. 
 
Opmerking: mijn mening wordt mede gevormd door ‘voortschrijdend inzicht’.  Dat heeft tot gevolg 
dat ik in een aantal gevallen blijk geef van ‘voorlopige mening’. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar 
ik zal altijd door blijven ‘spitten’ in de waarheid van Gods Woord. 
Opmerking:  een verschil van mening betekent niet dat ik andersdenkenden als broeders of zusters 
zou afwijzen. Gelukkig heb ik niet de taak om over anderen te oordelen.  In Gods liefde zegen ik mijn 
andersdenkende broeders en zusters. 
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HOOFDSTUK 1 
 
INLEIDING: DE HEMEL OP AARDE ? 
 
Het onderwerp: 
Een verkennende studie van de “KINGDOM NOW”  theologie en van (de relatie met) 
“power-evangelism”, Toronto-blessing, Word-faith theologie (“name it, claim it”) en 
prosperity-evangelism (welvaartsevangelie). Het doel van deze studie is om door 
toetsing aan de Bijbel als het soevereine Woord van God een mening te vormen over 
genoemde verschijnselen. 
 
“Kingdom now” wordt ook  “Dominion theology” genoemd. In Nederland wordt de 
naam “koninkrijkstheologie” gebruikt. 
 
KONINKRIJKSTHEOLOGIE ALS “DERDE GOLF” IN DE CHARISMATISCHE 
BEWEGING: 

 1e golf: De eerste wereldwijde, charismatische opleving ontstond in 1907 in 
een gemeente in Azusa street in Los Angeles onder leiding van en zwarte 
voorganger William Seymour. Dit werd basis van moderne pinksterbeweging, 
waarin trouwens duidelijke elementen van de opwekkingsbeweging rond John 
Wesley terug te vinden zijn. 

 2e golf: is als een ‘doorgroei’ van de 1e golf te beschouwen. Na de 2e 
wereldoorlog ontstond aan de westkust van Noord-Amerika de zogenoemde 
“latter rain” beweging onder aanvoering van ene William Branham. 
Geestesuitingen hoorden bij de beweging.  Genezingscampagnes, massaliteit, 
visioenen, handoplegging werden belangrijk. Tijdens de vijftiger, zestiger jaren 
waaide de beweging over naar West-Europa. Thomas Lee Osborn vervulde 
daarin een belangrijke rol. De Nederlander Johan Maasbach – die ook als tolk 
van Osborn optrad – werd een bekende voorganger in pinksterkringen. 
Genezing is volgens deze beweging inbegrepen bij de verzoening. Daarom 
mag genezing worden geclaimd.  (“want je hébt het al ontvangen”) 

 3e golf: rond de eeuwwisseling ontstond wereldwijd de “Kingdom now 
theology” als derde golf, die niet alleen aandacht trekt in de charismatische 
wereld, maar ook de meer traditionele en evangelische kringen bezig houdt.  
Bekende namen rond die beweging: Peter Wagner (stichter International 
Coalition of Apostles, ICA), John Wimber, Benny Hinn, Todd Bentley, Chris 
Hayward. Allemaal mannen, die grootschalige evenementen organiseren, 
waar allerlei verschijnselen plaatsvinden, die toegeschreven worden aan de 
werking van de Heilige Geest. 

 Onaantastbare leiders: het valt mij op dat predikers en vertegenwoordigers 
van deze beweging zich omringen met een aura van onaantastbaarheid. 
Kritiek mag niet geleverd worden, want: “raak Mijn gezalfden niet aan en doe 
Mijn profeten geen kwaad”. Zij omringen zich met mensen, die hen zeer 
toegedaan zijn en die hen vrijwel blindelings volgen, want: “zij zijn van God 
gegeven.” Machtsmisbruik, manipulatie en hoogmoed liggen op de loer en 
blijken ook vaak daadwerkelijk de valkuilen voor leiders die zich zo opstellen. 
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DE LEIDENDE GEDACHTEN VAN “KINGDOM NOW” 
 

 Men denkt zélf als kerk het Koninkrijk van God op aarde te (moeten) 
verwezenlijken: “voor koning Jezus”.   

 Daarná kan de Here Jezus worden verwelkomt/uitgenodigd om de leiding van 
dat Koninkrijk op Zich te nemen. De gemeente leeft sinds de 1e uitstorting van 
de Heilige Geest al in de eindtijd. 

 De gemeente heeft de roeping om de krachten van de toekomende eeuw 
zichtbaar te maken in deze wereld. Dikwijls gaat dat met spektakel tijdens 
grote massabijeenkomsten gepaard.  

 De koninkrijkstheologie gaat uit van een optimistische visie op de eindtijd. 
Geen grote verdrukking, geen wereldcatastrofes, geen grote afval, maar juist  
herstel door verandering van levens van mensen. Vrede, gerechtigheid en 
welvaart als elementen van het Kingdom Now. 

 Men vindt het ‘logisch’ dat God Zijn gemeente, die zo krachtig voor Hem 
getuigt, rijk zal zegenen met welvaart en voorspoed (prosperity evangelism) 

 Men verwacht de ”late regen”. Dat zal een uitstorting van de Heilige Geest 
zijn, die de 1e uitstorting, dat was de “vroege regen” zal overtreffen. Er zal dan 
een heerlijke tijd van grote opwekking zijn, waar de geestesuitingen volop 
zullen functioneren. De Schriftplaatsen, die men daarbij gebruikt: Hosea 6:3, 
Joël 2:23 en Zach. 10:1. 
 
  

EEN ONJUISTE BEWERING,  ZELFS EEN DWAALLEER: 
 
Volgens sommige (dus niet alle!) aanhangers van de koninkrijkstheologie is de 
prediking van het kruis achterhaald. Die prediking zou horen bij een fase, die voorbij 
is. Die prediking moet nu plaats maken voor het evangelie van het komende 
Koninkrijk. Met de bekendmaking van de heerlijke boodschap van de rijke 
zegeningen en overwinningen, die de kerk ten deel vallen wordt een nieuwe tijd 
ingeluid. De boodschap van het lijden dóór Christus en óm Christus wordt vervangen 
door de boodschap van overwinning en zegen. “We strijden voor (het koninkrijk van) 
koning Jezus” is een veel gehoorde kreet, het liefst in het Engels, dat schijnt meer 
indruk te maken. 
WEES DUS ALERT ALS PREDIKING VAN HET KRUIS STRUCTUREEL OP DE 
ACHTERGROND RAAKT.  

 
Denk aan wat Paulus schrijft in 2 Kor. 11:4, Gal. 1:6-8, Gal. 6:14. Wat Paulus schrijft in 1 Kor. 
1:23,24 (NBG) vermeld ik hieronder: 
 
“…, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de 
kracht Gods en de wijsheid Gods” 
 
Paulus houdt het eenvoudig, hij zegt in Gal. 1:6-8 dat een ander evangelie géén evangelie is! Paulus 
vervloekt zelfs ieder, die een ander evangelie preekt. 

 
De koninkrijkstheologie heeft een theocratische inslag. Dat is bijzonder omdat in het 
Nieuwe Testament het koninkrijk van God nergens wordt verbonden met een aardse 
vormgeving. Maar toch en dat geloof ik zeker: Gods rijk kómt... mét Christus’ 
wederkomst en dat gaat nog gebeuren. 
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NOG EEN AANTAL OPVALLENDE PUNTEN UIT DE KONINKRIJKSTHEOLOGIE: 
 

  “we kunnen heersen over deze aarde omdat wij staan in de autoriteit van 
Christus”  

 “een – met bijzondere kracht/gave bekleed – nieuw leiderschap van apostelen 
en profeten zal (grote) lokale gemeenten daarin voorgaan”. Zij zullen de 
gemeente wereldwijd tot éénheid brengen.  

 “we moeten opnieuw claimen en terug halen, wat Adam verloor aan Satan. 
Daartoe zal een geestelijke oorlog worden gevoerd”. (spiritual mapping) 

 “we zullen deel uitmaken van de komende “late regen” of de “grote opwekking”   
 

 Men gelooft niet in een nog komende opname van de gemeente 

 Men gelooft niet in de nog komende anti-Christ 

 Men gelooft niet in de nog komende grote verdrukking 

 Men gelooft niet in een bijzondere positie voor Israël in het komende 
Koninkrijk 
 

 Men gelooft wel dat de kerk het geestelijk Israël vormt 

 Men gelooft wel dat de eindtijd werd vervuld tussen 30 en 70 n.C. (vernietiging 
van Jeruzalem door de Romeinse legers.) 

 
 
MEER KENMERKEN: 
 

 Visioenen: tijdens hun samenkomsten worden vaak visioenen van hun 
voorgangers/apostelen naar voren gebracht en tot leidraad (visie) voor de 
gemeente gemaakt. 

 Macht: de kerk zal vanuit de autoriteit in Christus macht krijgen en op die 
manier de maatschappij en de wereld veranderen naar Gods wil. 

 Bovennatuurlijk contact: vooral leiders zouden contact hebben met engelen of 
gestorven gelovigen. 

 Spiritual mapping: steden, streken, landen moeten worden veroverd voor 
Koning Jezus. Kwade machten moeten in kaart worden gebracht en worden 
verdreven. 

 Methoden: gebedswandelingen, plaatsing van vlaggen en vaandels, 
proclamaties en (plaatsvervangend) belijden van zonden. 

 Apostelen: een nieuwe generatie voorgangers/apostelen zal optreden in de 
volle autoriteit van hun Zender. Zij zijn verenigd in bijvoorbeeld de 
International Coalition of Apostels. (ICA) 

 Geopenbaarde zonen van God: in het jargon “manifest sons of God”. Dit is de 
aanduiding voor gelovigen, die geleerd hebben te leven vanuit hun geestelijke 
positie als overwinnaar en als koningszoon.  

 Leiderschap door één persoon: de leiding vaneen lokale gemeente komt 
steeds meer te liggen in handen van één charismatische leider. De vanouds 
bekende en Bijbelse structuur van een raad van oudsten of kerkenraad wordt 
als niet passend gezien. 

 Hoge kwaliteitsnormen: meestal bestaat een goede, moderne organisatie 
structuur, die ook bij eigentijdse bedrijven wordt gezien. Er is sprake van een 
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professionele aanpak, goed klinkende, meeslepende muziek en een op 
perfectie gericht podium-optreden of stage-act 

 
 
GROTE VARIATIE IN OPVATTINGEN:  
 
er bestaat een grote variatie in opvattingen bij aanhangers van de 
Koninkrijkstheologie.  Zo verwerpen lang niet alle aanhangers de gedachte dat Israël 
het uitverkoren volk is gebleven en dat er nog steeds een aparte belofte van herstel 
van volk en land Israël bestaat. 
 
ONAFHANKELIJKHEID EN ZÉLF DOEN ALS HOOFDLIJN VAN KINGDOM NOW: 
 
zowel in de koninkrijkstheologie, als in de ”word-faith”, de “power-evangelism” en het 
welvaartsgeloof is een grote mate van onafhankelijkheid, van eigen kracht en van 
eigen wijsheid te ontdekken. Ongewild ontstaat  een mate van superioriteitsgevoel. Ik 
doel op het volgende: 
 

“kingdom now” – “Heer, wij regelen het wel voor u en dan kan u terug komen” 
“word-faith” – “Heer, dank u voor uw gave. Nu claimen we zélf wel onze 
genezing”  
“power” – “Heer bedankt voor uw kracht. Nu kunnen we zelf bergen 
verzetten.” 
“prosperity”- “Heer dank voor alle welvaart. Wij zullen die in geloof in bezit 
nemen” 

 
Die houding doet mij denken aan een  eigenwijze puber, die tegen zijn ouders zegt: 
“bedankt voor alles. Ik kan het nu zelf wel”. 
 
 

WEERLEGGING VAN HET VOORGAANDE 
 
 
IETS MEER OVER DE OPVATTINGEN BINNEN DE “KINGDOM NOW” 
GELEDEREN. 
 
De hele periode tussen de komst en de wederkomst van de Here Jezus wordt door 
hen gezien als eindtijd. Vanaf de komst van de Here Jezus is de eindtijd begonnen 
én is de verbreiding van het Koninkrijk gestart.  Het is volgens die leer, de taak 
van de gemeente om dat Koninkrijk nu reeds zichtbaar te maken. In het verlengde 
van die opvatting wordt geleerd, dat het onze taak is om de ‘krachten van de 
toekomende eeuw’ reeds nu al werkelijkheid te laten worden. 
 
De richting die men daarbij voor ogen heeft is duidelijk: het Koninkrijk der hemelen 
naar de aarde – de mensheid – brengen. De glorie en heerlijkheid van ‘Koning 
Jezus’ moet door de gemeente zichtbaar worden gemaakt. De gemeente treedt 
daarbij op in de autoriteit van ‘koning Jezus’ om Zijn heerschappij – het Koninkrijk – 
op aarde te vestigen. Dat klinkt op zichzelf heel goed, maar tóch heb ik grote 
bedenkingen tegen deze leer. Eén van mijn voornaamste bedenkingen, die hieronder 
nader worden uitgewerkt, betreft de richting. Ik ben ervan overtuigd, dat wij niet het 
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Koninkrijk naar de mens moeten brengen, maar dat we de mens naar het 
Koninkrijk moeten brengen. Touwens, … het Koninkrijk der hemelen is per definitie 
niet het koninkrijk der aarde. 
 
 
VOOR DE LEER VAN “KINGDOM NOW” ZIE IK ONVOLDOENDE BIJBELSE 
GROND. 
  
De tegenstander, de satan, wordt niet voor niets de ‘vorst van deze wereld’ 
genoemd. Hij bestaat als vorst van de wereld tot op de dag van vandaag. Nergens 
wordt aan de gemeente de opdracht gegeven om satan te vernietigen. Dat 
kunnen wij ook niet. Onze Heer, de Koning der koningen, heeft die taak aan Zichzelf 
gehouden. Het zou erg onverstandig zijn als wij Zijn taak zouden overnemen. Het 
zou een vorm van zelfoverschatting zijn met rampzalige gevolgen. Lees en overdenk 
de volgende bijbelgedeelten: 

 
“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Here zal hem verteren 
door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij 
Zijn komst”   2 Tess. 2:8 

 
De wetteloze is een persoon. Het gaat hier om satan. Jezus zélf zal hem 
machteloos maken of – anders gezegd – zal hem zijn macht ontnemen. 
Logischerwijs heeft satan macht, want anders kan die macht niet van satan 
ontnomen worden. Maar, hoewel satan  vorstelijke macht heeft over deze wereld, 
heeft hij géén enkele macht en geen enkele grip op Jezus. Het mooie nieuws is, dat 
dit ook geldt voor ‘allen, die in Christus zijn’. Satan heeft geen grip op ons. Want wij 
zijn in de ‘grip’ (hand) van Jezus. Denk aan bijv. Joh. 10:28 t/m 30. Lees dat 
gedeelte, het is te mooi om te laten liggen! (zie ook vs. 11).   Ik wijs op de woorden 
van de Here Jezus in Johannes 14:30 waar ook Hij bevestigd dat de “overste dezer 
wereld” de heerser van deze wereld is. Daarom is het goed om te weten, dat wij niet 
meer van deze wereld zijn: 
            

 “Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt 
en heeft geen macht over Mij.”  

 
Denk ook aan Mattheus 4:8. Daar lezen we dat de duivel al de koninkrijken van de 
wereld aan Jezus toont. Satan biedt Jezus vervolgens al die koninkrijken aan, 
onder de voorwaarde dat Jezus zich voor satan zou neerwerpen en aanbidden. Dit 
gedeelte laat de macht van satan duidelijk zien. Nogmaals: aan die macht zal 
onze Heer zélf een einde maken.  
 
Nergens wordt aan de gemeente opgedragen om het koninkrijk van de Messias voor 
te bereiden. Onze opdracht is om het Koninkrijk der hémelen te vullen met 
mensen, door verkondiging van het evangelie van de gekruisigde en opgestane 
Heer Jezus, de Zoon van God.   
 
Satan is niet onder onze voet. Het is misleidend en gevaarlijk om te doen alsof 
satan geen macht meer heeft. We moeten in Christus blijven om te overwinnen. 
Jezus moet onze focus zijn en dat moet onze allereerste prioriteit blijven. We moeten 
niet gaan denken dat we het nu zelf kunnen omdat we kinderen van God zijn. De 
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duivel blijft op de loer liggen! Satan is nú nog niet vertrapt en aan ons onderworpen. 
Maar dat gaat zéker wel gebeuren. Maar dat is nog toekomst. God – de God des 
vredes – gaat dat zélf doen! Lees Romeinen 16:20 
 

“de God des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden” 
 
Aan het eind van de grote verdrukking zullen het beest en de valse profeet na 
een oorlog in de hemel in het vuur worden geworpen (Openbaring 19:19,20).  De 
almachtige God zal satan (de draak) door een engel laten grijpen en voor duizend 
jaar laten binden. (Openbaringen 20:2) Dat betekent op z’n minst twee dingen: 
 

 niet de gemeente, maar Gód rekent af met satan, het beest en de valse  
profeet  

 het binden van satan ligt nog in de toekomst.  
 
Hij is nu dus nog met macht bekleed. We moeten hem niet overschatten, maar ook 
niet onderschatten.  
  
Daarnaast wijs ik op Joh. 18:36: (HSV)     
 

“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn 
Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn discipelen gestreden 
hebben., opdat Ik niet aan de Joden uitgeleverd zou worden; maar nu is 
Mijn Koninkrijk niet van hier  

 
Ik zie geen enkele aanleiding om die woorden van de Here Jezus naast ons neer 
te leggen. Dat houdt in, dat we als Zijn discipelen nog steeds niet moeten strijden 
voor het Koninkrijk van Jezus in déze wereld. Zijn Koninkrijk kómt zeker. Maar Hij zal 
dat zelf vestigen, nadat Hij zélf die ‘oude slang’ heeft gegrepen en hem voor 
duizend jaar heeft gebonden. Ná die duizend jaar wordt  satan definitief geworpen in 
de poel van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet dan al zijn. Resp. 
Openbaring 20:2 en 10.  
 
De gemeente heeft helemaal niet de opdracht om het Koninkrijk op de aarde te 
vestigen. Het is juist andersom! Het Hoofd van de gemeente heeft zichzelf tot 
taak gesteld om de hemel “in te richten” voor Zijn gemeente, zodat de 
gemeente naar het Koninkrijk der hémelen kan gaan. Dat is de omgekeerde 
richting!  Lees Johannes 14:2,3 
 

“Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar Ik ben.” 

 
De gemeente moet zich bezighouden met de verkondiging van de “Kracht 
Gods, tot behoud (= verlossing, heiliging, verheerlijking) van ieder, die gelooft”. We 
moeten de noodzaak van wedergeboorte uit water en geest vertellen aan ieder, die 
het maar wil horen. Niet om het Koninkrijk hier te vestigen, maar om mensen het 
Koninkrijk binnen te brengen. Lees maar Johannes 3:5 
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“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” 

 
Ziet u wel hoe duidelijk hier de richting is. die de Here Jezus aangeeft? 
  
Denk trouwens ook aan het initiatief dat de Here Jezus – alweer – zélf neemt, 
door de ‘wetteloze’ te doden door de ‘adem Zijn monds’. Die wetteloze zal 
machteloos (pas dán) gemaakt worden door de verschijning van Jezus, bij Zijn 
(terug)komst. 2Tess. 2:8  (HSV) zegt: 
 

“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Here zal hem verteren 
door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij 
Zijn komst.” 

 
Ten slotte merk ik op dat het koninkrijk van het eschaton (het duizendjarig rijk) zó 
fundamenteel verschilt met de situatie van “deze eeuw” dat het niet mogelijk is om 
te beweren, dat het Koninkrijk van de Here Jezus Messias dat Hij zélf zal vestigen 
naar de woorden van Openbaring 20 een soort doorontwikkeling (evolutie) is van 
“deze eeuw”.  
 
Trouwens, hoe kan de gemeente zorgen voor de komst van het Koninkrijk van de 
Messias op aarde als de gemeente er niet meer is? We weten toch dat de 
gelovigen samen met de Here Jezus “op de wolken in een oogwenk weggevoerd” 
zullen worden, de “Here tegemoet in de lucht”  Lees over de opname in 1 Tess. 4: 
14-18. 
 
MIJN (VOORLOPIGE) MENING SAMENVATTEND: 
  

1. het Koninkrijk kómt. Het komt niet eerder dan op het moment dat Jezus 
als Koning ingrijpt en Zijn macht doet gelden.  Dat moment valt aan het eind 
van de door Jezus aangekondigde “grote verdrukking”. 

2. De gemeente heeft niet de taak om het Koninkrijk naar de aardec.q. de 
mens te brengen, maar de gemeente heeft als taak om de mens naar het 
Koninkrijk der hemelen te brengen. Dat gebeurt niet door de verkondiging 
van het Koninkrijk, maar wel door de verkondiging van het evangelie van 
Jezus Christus.  

  
 

OVER HET NÚ ZICHTBAAR MAKEN VAN “KRACHTEN VAN DE TÓEKOMENDE 
EEUW”  
 
Volgens mij is dat een ‘contradictio in terminis’ want een ‘kracht van de toekomende 
tijd’ is geen kracht van die toekomende tijd als ze in de huidige tijd kan worden 
uitgeoefend. Het kan slechts indien men ervan overtuigd is, dat de ‘toekomende tijd’ 
nú al werkelijkheid is geworden. Overigens, beloften van toekomende tijd worden 
door aanhangers van “power” inderdaad op het heden geprojecteerd. Citaat 
Morphew p.36,58: 
 

 “Met de komst van de Geest breekt de verlossing aan, die impliceert een 
totale heelheid. 
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          “Het koninkrijk is niet langer een hoop, die in de toekomst in vervulling zou 
          gaan.” 
  

“Het is in het heden een realiteit geworden” 
 
Deze opvatting past naadloos in de leer van de koninkrijkstheologie. Die “power” 
leer heeft grote consequenties:  het betekent, dat de beloften van het Messiaanse 
Vrederijk op deze tijd worden geprojecteerd. Het duizendjarig rijk uit Openbaring 
20 zal dus niet door de Here Jezus als Koning vanuit Jeruzalem gestalte krijgen.  
 
Hier valt zéér veel tegen in te brengen op grond van Gods woord. Er staan nog 
prachtige beloften m.n. voor Gods oogappel Israël open juist met het oog op het 
1000-jarig rijk. Anderzijds staat er nog een verschrikkelijke tijd geprofeteerd, die 
vooraf gaat aan het Messiaanse Koninkrijk. De “power” beweging beschouwt deze 
dingen als reeds gebeurd zijnde.  
 
Over het ‘power-evangelism’; ik las op een weblog van een gemeente over ‘krácht’ 
die “nu over de gemeente zal komen”. Gebaseerd op het verhaal van 
Elia/Elisa/mantel/dubbel deel en dan de voorganger, die zegt: “ik geloof dat …”   
 
Ik zou veel liever horen dat we nu bekleed zijn met Christus (Gal.3:27) als het 
bruiloftskleed en als toegangsbewijs tot de bruiloft van de Heer (Mat. 22:11). Het is 
onze nieuwe identiteit in Christus. Laat de KRACHT waar de bijbel over spreekt 
vooral ook gaan over de dingen, die de bijbel in dat verband noemt. Ik citeer 3 
bijbelverzen: 
 

“door de KRACHT van de Geest kunnen we vervuld zijn met “alle 
blijdschap en vrede, waardoor uw hoop overvloedig is” (Rom. 15:13) 
 
“Zijn Goddelijke KRACHT immers heeft ons alles geschonken wat tot 
leven en godsvrucht behoort” (NBV: wat nodig is voor een vroom leven” 
(2Petr. 1:3)  
 
“Zo wordt gij met alle KRACHT bekrachtigd naar de macht zijner 
heerlijkheid tot alle volharding en geduld” (Koll. 1:11) 

 
MIJN (VOORLOPIGE) MENING SAMENVATTEND: 
 
Vanuit de wetenschap dat het Koninkrijk bestaat uit vrede, blijdschap en 
gerechtigheid (Rom. 14:17), concludeer ik dat we het Koninkrijk der hemelen 
zichtbaar kunnen maken dóór de kracht van de Heilige Geest. Want juist door de 
Geest kunnen we vervuld zijn van de eigenschappen van het Koninkrijk: vrede, 
blijdschap, gerechtigheid (zie verzen hier boven.) En juist door de Géést kunnen we 
alle facetten van de vrucht van de Geest “produceren”. (Galaten 5:22) Dat zijn wel de 
eigenschappen, die in het Koninkrijk heersen. 
  
In mijn bewoordingen: we zullen door Zijn oneindige macht de KRACHT blijven 
ontvangen en waartoe? Met welk doel? “tot alle volharding en geduld”  DÁT IS ÉCHT 
SPECTACULAIR! 
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IETS MEER OVER DE OPVATTINGEN ROND HET “WELVAARTSEVANGELIE” 
 
Ik noem twee belangrijke elementen uit het welvaartsevangelie:   

1. Het is altijd Gods wil dat Zijn kinderen voorgoed en volmaakte gezondheid 
genieten; 

2. Door het gelovig uitspreken (proclameren) en opeisen (claimen) van de 
genezing en de gezondheid, die al in ons zijn, worden de voorspoed en de 
gezondheid ook echt werkelijkheid. 
 

Een algemeen bezwaar tegen welvaartsevangelie: een verkeerde focus 
 
We leven in een hedonistische (genotzuchtige) cultuur. Men wil wel in “iets” geloven, 
maar men erkent geen God en geen leven na dit leven. De eeuwigheid wordt 
ontkend. Hetzelfde geldt voor hemel en hel als eeuwige bestemmingen. Logisch 
gevolg is dat alles zich afspeelt tussen geboorte en overlijden. Alles moet worden 
samengeperst in dit korte leven. Het is een bijna “heilige plicht” om alles uit dit 
leventje te halen wat maar mogelijk is. Daar komt dan nog bij, dat de grote 
producenten via de media en reclame voortdurend hoge verwachten bij de mensen 
als consument inprenten. De jacht op het geluk en op het genot heeft eerste prioriteit. 
Oog voor het leven na dit leven heeft men niet. Het zelfde geldt voor het lijden, 
ziekte, ongeluk. Men probeert het naar de buitenkant van het leven te verplaatsen of 
men sluit de ogen voor die dingen. 
 
In een deel van de – met name evangelische – kerken zien we een gerichtheid, die 
een afspiegeling lijkt van de huidige cultuur. Op zichzelf is dat niet vreemd, want we 
leven ook als christenen in deze maatschappij. Hoewel dit verschijnsel niet 
verbazingwekkend is, is het wel een verkeerde gerichtheid voor christenen. Mijns 
inziens zijn kinderen van God geen kinderen van deze tijd. Natuurlijk moeten we wel 
met beide voeten in deze tijd stáán, maar dat is wat anders dan geboren te zijn (kind 
van ..) uit deze tijd. 
 
In het welvaartsevangelie wordt de voorspoed en het geluk voor déze tijd benadrukt. 
Het beantwoordt aan de wens van déze tijd om te verkondigen, dat God altijd 
geneest, dat we een heel prettig gevoel en ervaring zullen hebben en dat we 
financieel en anderszins gezegend zullen worden.  
 
God moet als het ware waarmaken, dat wij recht hebben op een prettig leven. Zo 
stelt de mens zichzelf in het middelpunt. Toch geeft God ons de opdracht om Hém 
lief te hebben boven alles en níet jezelf boven alles lief te hebben. Een ander 
bezwaar dat rechtstreeks hiermee verband houdt, is dat de visie ontstaat dat de 
eeuwige God gereduceerd wordt tot onze aanwezigheid hier op aarde. Veel 
christenen, die het welvaartsevangelie aanhangen, lopen het gevaar dat zij bij 
tegenslagen in het leven, hun geloof verliezen. 
 
Laten we daarom leven vanuit het besef dat we “hemelburgers” zijn en dat we een 
eeuwige toekomst hebben, waarvan we in dit leven soms al een heerlijk voorproefje 
mogen smaken. Zelfs wanneer ons uiterlijk aftakelt en ons lichaam als “aardse tent” 
niet meer goed functioneert, wordt vanuit het besef van het eeuwige leven ons 
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binnenste van dag tot dag vernieuwd door God de Heilige Geest, die in iedere 
gelovige woont.   
 
Voor het welvaartsevangelie zie ik onvoldoende bijbelse grond: 
 

een citaat van pastor G Deweg Friedel (vooraanstaand ‘prosperity-preacher’): 
“Jezus is gestorven en gaf Zijn bloed om uw zonden te vergeven, zodat u 
beschermd en genezen zou kunnen worden en opdat u rijkdom kunt ervaren” 

 
Het laatste deel van het citaat vind ik bijna blasfemisch. Alles komt bij mij in 
opstand als ik zou moeten denken, dat de Here Jezus Zijn aller kostbaarste leven 
heeft gegeven opdat ik een luxeleventje zou hebben.  Veel ‘grote’ 
welvaartspredikers schromen niet om meerdere luxe huizen te hebben, zelfs privé-
jets horen erbij, terwijl veel leden van de gemeente diepe armoede kennen…  
 
Wat heeft dat met “ware godsdienst”  te maken? Wat heeft dat met “navolging 
van Christus” te maken? Ik vind het verschrikkelijk dat gesuggereerd wordt dat Jezus 
heeft geleden, waardoor wij – om het maar eens beeldend uit te drukken – in een 
Ferrari zouden kunnen rijden. 
Ik denk hier aan het verhaal van de rijke jongeling en aan de woorden van de Here 
Jezus: 
 

“Nog één ding komt gij te kort; verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het 
onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, 
volg Mij.” 

 
In  “Kingdom Now” en het “welvaartsevangelie”, wordt gesproken over de 
“manifest sons of God”. Die term is gebaseerd op een verkeerde uitleg van 
Romeinen 8:19. In vers 19 wordt gesproken over het “reikhalzend verlangen” van de 
schepping op het “openbaar worden van de zonen Gods”. De hele schepping zucht 
van verlangen naar het moment van nieuw leven, dat geboren zal worden uit de 
“barensnood”. Wij – schrijft Paulus – zuchten (ook) in de verwachting van het 
zoonschap. Paulus laat duidelijk blijken dat ook híj nog niet hoort tot de categorie 
“geopenbaarde zonen Gods”, want ook híj zucht van verlangen naar dat moment. 
Wat houdt dat zoonschap dan wel in? Het antwoord staat in dezelfde zin: 
“verlossing van ons lichaam”. (vers 23) Wanneer is dat? Lees hieronder. 
 
In 2 Kor. 4:16 tot 5:5 staat het volgende: in “deze eeuw” vervalt onze uiterlijke mens. 
Ons lichaam wordt beschreven als een “aardse tent”, die wordt afgebroken. Zulke 
woorden drukken de tijdelijkheid van ons lichamelijke bestaan uit. Het is onze diepe 
en afdoende troost om te weten dat we toch een “eeuwig huis” bij God hebben. Want 
hoewel we dan nu nog “zuchten” weten we dat het sterfelijke zal worden 
“verslonden” door het leven. Dat is het moment, dat de schepping niet “meer 
onderworpen is aan de vergankelijkheid” (Rom. 8:21). Op dat moment is er de 
“verlossing van ons lichaam”.  Dat is de volkomen genezing, die alle gelovigen 
ontvangen in het leven na dit aardse, tijdelijke leven.  
 
Overigens leven we ook in deze tijd al in een ander soort volkomen genezing. We 
wáren dood voor God. Dat is zo vanaf het moment van de zondeval. We zijn “als 
mensen, die dood zijn geweest en nu leven” (Rom. 6:13) of “ons, hoewel wij dood 
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waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus” (Ef. 2:5) en 
“opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en 
door Zijn striemen zijt gij genezen”. Door Zijn lijden hebben wij het eeuwig leven 
en zullen wij niet meer sterven!  Dat is de belofte, die ik volkomen vertrouw. 
 
Voor de duidelijkheid: ik geloof op grond van Gods Woord wel zeker in Goddelijke 
genezing in het heden. Ik ben er ook van overtuigd, dat  God nog steeds de gaven 
van de Heilige Geest aan mensen toebedeeld, waaronder de gaven van genezing.  
 
Niet claimen: 
 
Maar we moeten niet gaan eisen (“name and claim”). De almachtige God en Vader 
is en blijft volkomen soeverein. Wie denkt bij God te kunnen claimen, stelt zich gelijk 
aan God. Wie zo’n instelling heeft, laat God niet in Zijn Goddelijke waarde, maar 
haalt Hem naar menselijk niveau. 
 
Anderen verklaren, dat zij niet bij God claimen, maar dat ze ‘simpelweg’ iets terug 
eisen dat God hun al gegeven heeft. Toch zou het mijns inziens vreemd zijn om iets 
te eisen wat we al in bezit hebben. Kennelijk gaat men ervan uit dat er iets 
(gezondheid, genezing) geroofd is, dat al van ons was.  
 
Wie op die manier redeneert, gaat voorbij aan de mogelijkheid, dat ziekte verbonden 
is aan de gebroken schepping of dat er ziekte kan zijn onder toelating van God of 
ziekte als gevolg van zondig leven c.q. ‘gewoon’ een slechte, ongezonde levensstijl. 
Het lijkt mij onjuist om aan genoemde mogelijkheden voorbij te gaan. Bovendien, 
gesteld dat gezondheid ‘geroofd’ is door satan, (ik kan die mogelijkheid bijbels gezien 
niet uitsluiten) dan ben ik geenszins van plan om naar satan te gaan om mijn 
gezondheid terug te eisen. Want, … 
 
Ik wil niets met die aartsleugenaar te maken hebben. Ik ga veel liever naar mijn Heer. 
Ik doe bij Hem bij wijze van spreken “aangifte van diefstal”. Mijn Heer en Beschermer 
zal mij recht doen en – als het in Zijn plan met mijn leven past – zal Hij mij genezing 
geven. Het is veel beter om bij problemen de relatie met onze Heer te bevestigen 
door naar Hem toe te gaan (Matt. 7:7, 11:28). Wie dat doet is meer dan overwinnaar, 
want dan schuil je onder de vleugels van de Koning der koningen.   
 
Zoek de wil van God: 
 
Los van het voorgaande beschouw ik het als bijzonder kortzichtig om niet eerst de 
wil van God te zoeken. Hij is volmaakt in alle opzichten en zéker als het Zijn wil 
betreft. Uitgaande van Zijn volmaakte majesteit en liefde verdient het verre de 
voorkeur om bij al onze wensen aan Gods wil de voorrang te geven. Als we dat doen, 
blijft er van dat eisend gedrag niets over. Denk gewoon aan dat element uit het 
volmaakte gebed: “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde”.  
 
Materiële voorspoed: 
 
Ik heb helemaal niets tegen materiële rijkdom. Integendeel, ik beschouw het als 
een onverdiende zegen, genade (het is ‘onverdiend’ dat iemand in staat is, om 
rijkdom te verdienen). Toch wijs ik erop dat het in de bijbel de gemeenten zijn waar 
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armoe is, die juist geprezen worden. Kennelijk schieten zij niet te kort in 
(welvaarts)geloof!  Armoe wordt in Gods Woord niet als een vorm van 
tekortschieten aangemerkt. Ik noem een paar voorbeelden: 
 

“Ik weet van uw verdrukkingen en uw armoe, hoewel gij rijk zijt” 
(Smyrna, Op. 2:9) 
“Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niet gebrek, 
gij weet niet dat gij zijt de ellendige, jammerlijke en arme en blinde, 
naakte … (Laodicea, Op. 3:17 – alleen Goud van Christus maakt werkelijk 
rijk) 
“Heeft God niet de armen van deze wereld uitverkoren om rijk te zijn in 
het geloof en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk dat Hij belooft aan 
hen, die Hem liefhebben?” (Jac. 2:5) 

 
De materiële armoede van de geestelijk zeer rijke gemeente in Jeruzalem: 
 
Denk ook eens aan de geweldige zegen over de eerste gemeente te Jeruzalem. Met 
grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Here Jezus. Er 
geschiedden vele tekenen en wonderen vanuit de gemeente onder het volk. Zij 
deelden alles met elkaar zodat niemand tekort kwam. Kennelijk hield dat laatste een 
keertje op! Want de noodzaak bleek om bij de gelovige heidenen in Rome een 
“handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem” (Rom. 15:25) 
Paulus roept de Korintiërs op tot offervaardigheid met de woorden “maar uit het 
oogpunt van billijkheid, kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede” 
(2Kor. 8:14)  De rijk gezegende gemeente heeft volgens de welvaartspredikers 
waarschijnlijk iets verkeerd gedaan. Dat is natuurlijk onzin. 
 
De Here Jezus heeft Zijn alles overtreffende rijkdom en heerlijkheid afgelegd en werd 
een mens zoals u en ik. Onze Heer leefde in eenvoud. Wij zouden – net als de 
eerste gemeenten – Zijn voorbeeld moeten volgen: 
 

“… en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des 
harten”. (Hand 2:46) 

 
We worden aangemoedigd  tot een eenvoudige en zuivere toewijding aan 
Christus. Dáár moet onze focus liggen en niet op het “in bezit nemen van 
materiële zegen” als effect van het lijden en sterven van Christus 
 

“… uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus 
afgetrokken zullen worden” (2 Kor. 11:3) 

 
Ons hart moet niet gericht zijn op materiële rijkdom. We moeten ons leven niet 
inrichten op het verzamelen van materiële welvaart. Denk bijvoorbeeld aan het 
verhaal van de rijke jongeling in Marcus 10:17-27. De Here Jezus belooft helemaal 
geen materiële voorspoed. Hij nodigt de jonge man uit om al zijn geld aan de 
armen weg te geven. Die uitnodiging staat diametraal op een geloofsleven dat 
gericht is op aards bezit. De Here Jezus verkondigt geen ‘welvaartsevangelie’ 
Vers 21 luidt: 
 
 



Bijbelstudie – koninkrijktheologie t.o.v. gemeente(visie)                      Theo Hagendoorn, februari 2013                                           Pagina 15 
 

“…, verkoop al wat u hebt en geef het de armen en gij zult een schat in 
de hemel hebben” 
“Verzamelt u geen schatten op aarde …., maar verzamelt u schatten in 
de hemel … Want waar uw schat is , daar zal ook uw hart zijn. (Matt. 6:19-
21) 

 
De Here Jezus wil dat we onze energie niet steken in het verzamelen van allerlei 
aardse rijkdommen. Wie zich voortdurend daarop gaat richten, verliest de 
hartsgesteldheid, die de Here Jezus van ons vraagt. Lees Matt. 6:19-21 maar. 
 

“Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar 
maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in 
de hemel …” 
“Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”  

 
MIJN (VOORLOPIGE) MENING SAMENVATTEND: 
 
Voor zover mijn kennis strekt, biedt de Bijbel geen grond voor de gedachte dat 
God altijd wil dat Zijn kinderen materiële welvaart genieten. Ik zie ook geen 
bijbelse grond voor de leer dat  wij door het uitspreken in geloof van die zegeningen 
welvaart en gezondheid tot werkelijk kunnen maken. 
 
Rijkdom is op zichzelf geestelijk gezien neutraal. Ik geloof niet dat God verschil zal 
maken tussen de arme en de rijke.  Wellicht zal de rijke als de mens, die meer heeft 
en daarom ook meer te verantwoorden heeft op die dingen worden beoordeeld. De 
bijbel geeft wel aanleiding om zulke gedachten te hebben. (Marcus 10: 17-27, 
Jacobus 5: 1-6) 
 
Bovendien draagt de leer risico’s in zich omdat het kan afleiden van de 
eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. (2 Kor. 11:3) We moeten ons niet 
richten op aardse wijsheid, want dat leidt tot aards, ongeestelijk en duivels 
gedrag.(Jac. 3:15) Het prediken van bezit en gezondheid wakkert eigenliefde aan, 
het draagt bij aan het gericht zijn op jezelf. Zulke prediking is ontaardend. We moeten 
elkaar de “wijsheid van boven” leren. Jacobus 3:17 luidt: 
 

“Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, 
vreindelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, 
onpartijdig en ongeveinsd”. 

 
Ik wil niet afgeleid worden van de essentie van het evangelie. Het is en blijft een 
kracht Gods tot behoud voor ieder, die gelooft. Eerst de Jood en dan de heiden.  
De Vader heeft zijn Zoon gegeven opdat ieder, die gelooft niet verloren zou gaan, 
maar eeuwig leven zou hebben. Dáár gaat het om. We hebben de kracht van de 
Heilige Geest nodig om in dat geloof te volharden in de strijd. Lees over de 
volharding door lijden heen van – bijvoorbeeld – de geloofsgetuigen, die in hoofdstuk 
11 van de brief van de Hebreeën worden genoemd. Het zal wel ouderwets zijn voor 
sommigen, maar: “nergens wordt ons een kalme, rustige reis belooft, maar wél en 
zeker een behouden aankomst. 
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“LATTER RAIN”: VOORALSNOG  VIND IK WEINIG BIJBELSE GROND  
 
Hosea 6:3 – dit vers is onderdeel van de zegen op een boetelied van Israël. We 
lezen daar dat er als gevolg van de terugkeer van Israël naar zijn Heer rijke zegen en 
herstel zal zijn. (“zal ons helen”, “zal ons verbinden”, “zal ons doen herleven”, “zal 
ons oprichten”) Er is enthousiasme bij het volk: “we willen de Here kennen, ernaar 
jágen Hem te kennen”. Vervolgens wordt de zekerheid van Zijn komst benadrukt: “Zo 
zeker als (de komst van) de dageraad”. Het vers besluit met de wijze waarop Hij 
komt: “Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit”.  
 
Met u ben ik ervan overtuigd dat er in dit vers een laag zit waardoor we er 
verwijzingen naar het herstelde leven door de Messias Jezus in mogen lezen. Maar 
het voert te ver om op basis van de aanduiding “late regen” hierin een nieuwe, grote 
opwekking te lezen, waar we ons leven op moeten richten. Uiteraard hoop en 
verwacht ik overigens met alle gelovigen dat er nog grote opwekkingen zullen 
plaatsvinden. 
 
Joël 2:22,23 -  ook hier gaat het om het liefdevolle, genadige antwoord van die 
geduldige God op gebed en boete door Zijn volk. Ook nu volgen rijke beloften van 
zegen, waaronder de belofte van: “vroege en late regen, zoals voorheen”.   
 
Als hier een bepaalde leer van de “late regen” aan wordt ontleend, dan wordt het wel 
erg willekeurig als vers 22 en 24 van dit gedeelte buiten beschouwing worden 
gelaten. De schijn van eigenmachtige uitleg of “inlegkunde” wordt dan gewekt. Vers 
28 heeft wél betrekking op de uitstorting van de Geest. 
 
Zach 10:1 -  “vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen”.  Bestudering van 
dit gedeelte toont aan dat een eenduidige en onomstreden uitleg niet haalbaar lijkt. 
De vertalingen van de NBG, NBV, CANISIUS, RIDDERBOS, N.I.V. , etc. verschillen. 
 
Grote, algemeen erkende bijbelkenners, zoals de theologen dr. Edelkoort, dr. 
Ridderbos, dr. Rossier voeren een verschillende exegese.  Daar komt nog bij dat de 
één het vers leest als onderdeel van een allegorie en de ander het letterlijk neemt. Ik 
neig ernaar om de uitleg te volgen, die zegt dat de afgodendienaars (vers 2: zij, die 
zich bezig houden met terafim, waarzeggers, bedriegljke dromen) door God worden 
voorzien van vernietigende (stort)regens en bliksemstralen. De vermaning lees ik in 
vers 1: “vraagt van de Here …”  Ik kan in dit gedeelte niet lezen dat er een grote 
opwekking wordt aangekondigd. Ik moet dan allerlei redeneringen  accepteren, die in 
dit gedeelte niet genoemd worden en dat zou ik beschouwen als ”eigenmachtige 
uitleg” 
 
1e opmerking - de bijbel vergelijkt de (werking van) de Heilige Geest op meerdere 
plaatsen met regen of met waterstromen. Ik deel dan ook met anderen de opvatting, 
dat het geoorloofd is om bij ‘water’ of zelfs bij ‘regen’ ruimte te houden voor de 
mogelijkheid dat de Heilige Geest wordt bedoeld. Maar dat is zeker geen vrijbrief om 
naar hartenlust in elk tekstgedeelte waar van regen sprake is voor zeker te houden 
dat de Heilige Geest wordt bedoeld. Ik zal pas overtuigd zijn, als er meerdere directe 
aanwijzingen in het betreffende gedeelte te vinden zijn. 
2e opmerking – het is tegen de lijn van bijbel om “late regen” in de vorm van een 
grote opwekking, plaatsvindend in het laatste der tijden, te onderwijzen. Lees het  
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onderwijs van de Here Jezus, zoals vastgelegd in Mattheus 24, Marcus 13, Lucas 21. 
Daar wordt helemaal niets aan ons geleerd over een “grote opwekking” of over “late 
regen”. Juist andere dingen worden ons voorgehouden. Het zijn ernstige 
waarschuwingen: “en vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij 
verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten 
verkillen” of “want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen 
grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen 
zouden verleiden” (resp. Matt. 24: 11,12,24) Het zijn oproepen om voorbereid te 
zijn! 
3e opmerking – “eerst moet de afval komen”. In 2 Tess. 2:1-3 worden we weer 
ernstig gewaarschuwd. In mijn dagelijkse taal zeg ik: “zorg dat je je niet gek laat 
maken”. Vers 2 vermeldt: “dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust 
verkeert, het zij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een 
brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.” 
Daarna wordt er geen grote opwekking aangekondigd, maar: “Laat niemand u 
misleiden, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen”.  Laat “allerlei 
krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen”  nooit, nóóit een bewijs van waarheid 
voor u zijn. Toets alles aan Gods Woord. Verzamel kennis van Gods Woord. Doe 
het biddend en roepend naar God om de leiding van de Heilige Geest, die ons 
gegeven is! Leer het wapen van de Geest te hanteren! 
 
Herhaaldelijk lees ik  de waarschuwing dat we bereid moeten zijn. (Matt. 24:44) 
Het allerbelangrijkst voor ieder christen, is dat hij of zij leeft in dagelijkse innige 
verbondenheid met zijn of haar Heer en Heiland en vanuit die verbondenheid Gods 
wil zoekt om die te doen. 
 
Wees voorbereid. Leven in verwachting van een grote opwekking en dansen en 
hard zingen voor de Heer is prachtig als dat het gevolg is van datgene wat in het hart 
leeft. Ik zou zeggen – vanuit die hartgesteldheid – gewoon blijven doorgaan, máár … 
laat het altijd voorvloeien uit die WARE LIEFDE. Dat is de liefde, die wij van God 
hebben gekregen en waarover we als antwoord op Zijn liefde kunnen beschikken. 
Dat is liefde, die zichzelf niet zoekt. Dat zorgt ervoor dat we niet in de eerste plaats 
denken of wij een fijne lofprijs en aanbidding hebben gehad, maar dat we ons 
afvragen of God alle lof en eer heeft gekregen en HIJ heeft genoten van Zijn 
kinderen. Wandelend in de Heilige Geest kunnen we volharden in de liefde en 
voldoen aan het hoogste gebod en leven in de vreze des Heren. Dan zijn we 
voorbereid.  
 
Ik noem tot slot een paar woorden uit resp. Lucas 21: 34,36 – “ziet toe op uzelf” en 
“Waakt te allen tijde, biddende, …” 

We moeten niet te snel onze mening willen onderbouwen door te verklaren, dat 
een bijbelvers twéé lagen of betekenissen heeft. Dat is inderdaad wel eens zo, 
maar dan moet het nooit als basis voor een leer worden gebruikt. Er moet eerst 
een stevige, heldere bijbelse lijn bewezen worden, anders dreigt “eigenmachtige 
uitleg” ofwel “inlegkunde”. 

 

 

TWEEDE HOOFDSTUK : DE GEMEENTE 
 
De oorsprong/het ontstaan van de gemeente: (dat raakt het wézen van …)  
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De gemeente is uit Christus en door de (uitstorting van de) Heilige Geest tot leven 
gebracht. Ook de toegang tot de gemeente van Christus – de kerk – werd en wordt 
mogelijk door (het werk van) de Heilige Geest. De (op)bouw van de gemeente 
gebeurt door de kracht en de gaven van de Heilige Geest. Door die Geest hebben 
we deel aan het heil van Christus, door Wie we levend zijn geworden (Rom. 6:13) 
 
De conclusie is helder: de kerk is geen uitvinding van gelovigen, maar het is een 
instelling van God (!) daarom is het logisch, dat de kerk/gemeente geen 
vrijblijvende zaak is.  Ter relativering moeten we wel in de gaten houden, dat de 
gemeente géén doel op zichzelf is. Ons doel blijft om door Jezus heen, vrede = 
relatie (liefde) te hebben met God. 
 
In de brief aan Efeze worden ZEVEN BEELDEN VAN DE KERK gegeven. 
(samenkomst=ecclesia, lichaam, Gods maaksel, gezin, tempel, bruid, leger. Het 
leger heeft bijvoorbeeld niet tot taak om Gods overwinning te behalen, maar wél 
om Gods overwinning bekend te maken en in de praktijk te brengen – vers brood.) 
Voor de gebalanceerde visie is het nodig om ze alle zeven te overdenken. Maar in dit 
kader ik noem er maar een paar, die hier van toepassing lijken te zijn. 
 
ECCLESIA, EERSTE BETEKENIS: 
De gemeente – de kerk – dat is de door Christus samengeroepen gemeenschap. In 
Efeze 1:22 gebruikt Paulus het woord ‘ecclesia’. In de NBG wordt het vertaald met 
‘gemeente’ en in de NBV met ‘kerk’ Maar het gaat erom, dat het Griekse woord is 
afgeleid van het werkwoord dat ‘samenroepen’  betekent. Het woord brengt tot 
uitdrukking dat het gaat om een groep mensen, die wordt samengeroepen uit de 
grotere groep met een speciaal doel.  Dat is een begin van een omschrijving van 
de gemeente: sámengeroepen (bij elkaar gebracht) met een bepaald doel)   
 
Denk ook nog even aan het antwoord op de volgende vraag: “wie roept de gemeente 
samen?”.  Natuurlijk kent iedere gelovige het antwoord: “de Here Jezus Christus, 
door Zijn Geest.”   Dat is niet zomaar wat, het bepaalt ons leven!  Lees maar: 
 

“maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf 
heilig in al uw wandel.; er staat immers geschreven: “Weest heilig, want 
Ik ben heilig” (1Petrus 1:15,16)   HET GAAT HIER OM ONZE 
LEVENSSTIJL….. 
 
“en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van en 
geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen 
van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.” 
(1Petrus 2:5)  HIER GAAT HET OM ONZE BASISHOUDING ..…. 

 
We weten dat de gemeente wordt aangeduid als ‘huis’. (1Tim. 3:15, Titus 1:7, Hebr. 
10:21). Wij zijn de levende stenen van dat ‘huis’, daartoe zijn wij ‘samengeroepen’.  
 
Uit het voorgaande volgt een belangrijke conclusie:  ik moet mij (laten) plaatsen 
in dat huis Gods, anders kan ik geen ‘levende steen’ zijn. Ik moet mij laten voegen 
tussen andere stenen, ook al kan dat wel eens klemmen of schuren. Een derde 
consequentie: ik kan niet in m’n eentje christen zijn. 
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Met andere woorden: geen ‘dooie pier’, we zijn geroepen om een ‘levend’ lid te zijn 
van een lokale gemeente. Ik hoop dat jullie dezelfde conclusie trekken.    
 
Het is opvallend hoe vaak de bijbel ons als gemeenschap, sámenroept, 
bijvoorbeeld als ‘heilig priesterschap’, een ‘heilige natie’ een ‘volk Gode ten 
eigendom’ (1Petr. 2:9)  Dus niet: “ieder voor zichzelf en God voor ons allen”.   
We moeten ons bewust zijn en ons gedragen als onderdeel van het groter geheel.  
Er zal geen verschil van opvatting bestaan over het feit dat wij allen deel zijn van de 
algemene (katholieke, wereldwijde) kerk van Jezus Christus. Zoals ‘adeldom 
verplicht’ zo gelden er ook verplichtingen voor ‘leden van een heilige natie’ of van 
een ‘heilige priesterschap’. Wie twijfelt zou het boek Handelingen kunnen lezen en in 
het bijzonder op het onderwerp: instelling lokale gemeente en lokaal leiderschap. 
 
Ik stel vast dat we – ook als we tijdelijk geen lid zijn van een lokale gemeente – 
we wel degelijk lid zijn en blijven van het ‘huis Gods’, dat is de gemeente 
wereldwijd. Gelukkig zijn in dat huis “vele woningen”. ER IS DUS ALTIJD PLEK. 
 
Ik denk wél dat het belangrijk is om niet te lang te zwerven door alle woningen van 
dat Huis door een moment te bepalen om weer in een woning in te trekken. Zodat 
weer sprake is van sámen wonen. Daar verlang ik nu al naar, met heimwee.  Ik 
denk dan aan psalm 133.  Laten we die psalm lezen. 
 
ECCLESIA, AANVULLENDE BETEKENIS: 
‘Ecclesia’ had in de tijd dat Paulus dat woord toepaste nog een tweede, belangrijke 
betekenis namelijk van ‘regerende samenkomst of wetgevende vergadering’. In die 
betekenis wordt het 3x gebruikt in het boek Handelingen (19:32,39,40). De gemeente 
wordt in de bijbel daarom óók gezien als gezaghebbend. Onder meer omdat de 
gemeente is gebouwd op de ‘petra’ (rots) die verwijst naar de Goddelijke openbaring 
(vs.17).  
Op die tekst over ‘petros’ en ‘petra’ in Matt. 16:18 kom ik straks nog even terug. 
 
We kunnen nu de omschrijving van de gemeente uitbreiden: 
samengeroepen (bij elkaar gebracht) door Christus met een ( door God) bepaald 
doel en gegrond (gebaseerd) op Goddelijk gezag. Ter onderstreping van dat gezag, 
het volgende: 
 

“En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven 
alles wat is, gegeven aan de gemeente (ecclesia), die zijn lichaam is, 
vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Ef. 1:22,23) 

 
Hier staat nog eens dat onze Leider boven alles is verheven. Hij is onweerstaanbaar 
en onverslaanbaar.  
 
De gemeente is het lichaam van Christus (Ef. 1:23, Rom. 12:4-5, 1Kor. 12:12-14) 
Met Christus als het Hoofd, is de gemeente met Hem verbonden als het ‘uitvoerend 
lichaam’, dat de bevelen van het Hoofd volgt. Zolang wij onze Heer volgen, zijn wij 
als gemeente net zo onverslaanbaar als onze Heer. In Hem zijn we werkelijk 
overwinnaars.  Zelfs als – op zichzelf weerloze – schapen van Zijn kudde. Want onze 
Heer (Kurios/eigenaar) is toch zéker onze HERDER en (BE)HOEDER.  
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ECCLESIA, LAATSTE OMSCHRIJVING: 
Dit brengt mij tot de laatste  uitbreiding van de omschrijving van de gemeente: 
 
samengeroepen (bij elkaar gebracht) door Christus met een (door God) bepaald doel 
en gegrond  (gebaseerd) op Goddelijk gezag in volkomen afhankelijkheid van 
Christus en in innigste verbondenheid met Hem als haar Heer (Kurios) en Meester. 
 
Uit het voorgaande volgt o.a. dat het gezaghebbend karakter en de bescherming 
van een gemeente vervalt, als zij niet meer verbonden is met haar Gezaghebber, 
dat is ‘Christus de Zoon van de levende God’ (MATT. 6:16). Sterker nog: dan 
bestaat zij niet meer als gemeente (ecclesia) want zij laat zich niet meer 
samenroepen door haar Heer waardoor haar bestaansgrond is weggevallen. 
 
Uit het voorgaande volgt óók dat bijvoorbeeld een r-k priester, een protestantse 
dominee of een evangelische voorganger nóóit de plaats van het hoofd van de 
gemeente kan claimen of innemen. Ook niet als een soort tussenstation tussen de 
gemeente(leden) en Christus.  
 
Bijvoorbeeld als de geestelijk leider zich gaat opstellen als de enige en onfeilbare verstaander van 
wat de Geest tot de gemeente zegt. Bijvoorbeeld door zonder breed overleg met-  en instemming 
door raad en gemeente, een droom tot heilig richtsnoer voor de gemeente te verheffen.  Binnen de 
evangelisch-charismatische beweging zijn er gemeenten, die leren dat God tot de gemeente spreekt 
via het leiderschap. Veelal wordt het leiderschap in het Oude Testament als basis voor die leer 
aangevoerd. Ik verschil  als lid van het “koninklijk  priesterschap” (1 Petrus 2:9) op bijbelse grond 
van mening.  

 
 
Christus heeft Zijn leven niet gegeven om vervolgens het contact te laten 
verlopen via een tussenpersoon. Zijn liefde verlangt – gelukkig – een rechtstreekse 
strikt persoonlijke relatie. Dat verlangen wij toch ook. Zo werkt ware liefde.  
 
Een ambtsdrager, die daar geen rekening mee houdt, maakt ernstige brokken. Want 
als mensen hun geloof uiteindelijk gaan bouwen op de voorganger, zijn zij geneigd 
om bij het falen van zo’n mens het geloof vaarwel te zeggen omdat zij de 
ambtsdrager/voorganger een veel te belangrijke plaats in hun leven hebben 
gegeven. Elke ambtsdrager zou een voorbeeld moeten nemen aan Johannes de 
Doper ( de grootste profeet); hij zegt daarover: 
 

“Hij moet wassen, ik moet minder worden”.  Johannes 3:30 
 
In het verlengde  van deze uitspraak wijs ik op de vermaningen door de Here Jezus 
aan de schriftgeleerden en de Farizeeën in Mattheus 23:7b,8 en 10: 
 

“Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij zijt 
allen broeders.” 
“Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de 
Christus.” 

 
Ook uit déze verzen blijkt dat geestelijk leiders hun plaats moeten kennen. Ook 
in de huidige tijd zijn er leidslieden van gemeenten, die zich maar wat graag laten 
aanspreken  met een titel. Men laat zich graag “pastor” noemen en vaak is dat al snel 
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niet genoeg; “senior-pastor” is toch wel een stuk mooier ….  Soms stellen zij zich – al 
dan niet letterlijk – op een voetstuk (afdalen van podium om nederigheid te “tonen”) 
Lees ook Matt. 20:25-28. 

 
De gehoorzaamheid, die wij als gemeente aan onze Heer verschuldigd zijn, brengt 
de Here Jezus in Lucas 6:46 tot de uitspraak, kort en kachtig: 
 

“Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” 
 
De gemeente wordt niet in onze kracht gebouwd. Die wetenschap geeft 
ontspanning. Nu weten we ook aan Wie we alle roem en alle eer mogen geven. 
De Here Jezus zélf, bouwt Zijn gemeente en beschermt Zijn gemeente (Mat. 16:18): 
 

“Ik zeg u, dat gij Petrus (petros) zijt, en op deze petra zal Ik mijn 
gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 
overweldigen”. 

 
 

Matt. 16:18, uitleg CN blz.310-311: Het gebruik van het woord “rots” (petra) was in Israël heel 
bekend omdat cf. de Tenach Abraham geldt als de “rots” waaruit Israël is gehouwen (=Jes. 
51:1,2). In Mat.3:9 lezen we bijv. dat God bij machte is om “deze stenen kinderen van Abraham te 
maken”.  Op de achtergrond staat het beeld van Abraham als steengroeve, als “rots” waaruit elke 
Jood is gehouwen.                  (zie voor ‘rots’ ook o.a. 2Sam. 22:3,32,47 en 23:3, Ps. 18:3,32,47)  
 
Nu brengt Jezus zijn vergadering bijeen (bouwt Zijn gemeente) en Hij doet dat niet uit de rots 
Abraham, maar op déze rots. Wie is dan die nieuwe rots?  
 
De Here Jezus spreekt in dit gedeelte Simon Barjona aan: (vs. 17) en zegt in vs. 18 dat Simon een 
petros = “losse steen” of “steenbrok” is. (Petrus wordt later ook zijn naam, waaronder hij  bekend is 
geworden) Daarna spreekt de Here Jezus dat Hij op déze petra Zijn gemeente zal bouwen. ‘Petra’ 
betekent ‘rotsbodem’. Wat zien we hier dus? Simon, die later bekend raakt als apostel Petrus, 
wordt een ‘stuk steen’ genoemd en hij wordt in één adem genoemd met de ‘rotsbódem’ .  De 
conclusie ligt nogal voor de hand: Simon (Petrus) komt voort uit de ‘rotsbódem’ waarop Jezus Zijn 
kerk bouwt. De uitspraak van Jezus naar Simon (Petrus) over hem als ‘stuk steen’ (petros) uit de 
‘rotsbodem’(petra) doet Jezus in één zin, die volgt op vs. 17. Jezus zegt daar dat Simon een 
openbaring van de Vader heeft gekregen. De door Jezus zalig verklaarde Simon Barjona, werd 
een rotsblok dankzij Gods openbaring. Gods openbaring is de (rots)bodem (petros), waaruit de 
latere apostelen tot fundamenten werden gemaakt van de gemeente van Christus. Denk aan bijv. 
Ef.2:19 en 20 of Openb. 21:14 
 
    “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der  
    heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en 
    de profeten, terwijl Christus zelf de hoeksteen is”.   
   “En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van 
    de twaalf apostelen des Lams.” 
 
   Jezus zegt: “en Ik zal mijn gemeente bouwen”.  

 

 
Nogmaals: we moeten niet vergeten, dat de Here Jezus Zijn gemeente als Zijn 
lichaam betiteld en dat wij als gemeente als het ware de uitvoerende laag zijn van 
Zijn organisatie. Wij moeten dus als gemeente(leden) ons laten gebruiken voor de 
bouw van Zijn huis, dat is de gemeente. 
 
De belangrijkste opdrachten voor de gemeente(leden). Elke gemeente-visie zal in 
zekere mate die opdracht moeten weerspiegelen. Ik noem er drie: 
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 Ten eerste: de Here Jezus en Zijn rechtstreeks door Hem benoemde 
apostelen,  roepen ons op meerdere plaatsen op om als gemeente intern en 
onderling elkaar lief te hebben en een houding aan te nemen en in de praktijk 
te brengen, die Hij ons heeft voorgeleefd en voorgezegd. Zonder die 
startpositie kunnen we (nog) niet naar buiten treden. De gemeente is ook een 
leerschool als ‘schuurpapier’ Als wij liefde hebben onder elkaar, kan de wereld 
ons herkennen als discipelen van Jezus (Joh. 13:34,35) en kunnen we Gods 
liefde naar de wereld in de praktijk brengen.  

 
“ Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u 
liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, 
dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde het onder elkander”. 

 
In dit verband ook Joh. 15:12 en 17, 17:23, Rom 12:9,10, Gal. 5:13, Ef. 4:2, 5:2 etc. 
 

 Ten tweede: het is onze taak om de aarde en de mensheid als het ware naar 
het Koninkrijk der hemelen te brengen; het is niet de taak van de gemeente 
om Gods koninkrijk op aarde de vestigen.  Daarmee wil ik het volgende 
zeggen:  als burgers en ambassadeurs  van het Koninkrijk der hemelen 
(Filipp. 3:20 en Koloss. 1:13) heeft onze Heer ons de taak gegeven om de 
belangen van de Koning te behartigen en om nieuwe burgers voor de Koning 
van dát Koninkrijk te maken. Redding van de mensheid omvat ook redding 
van de wereld, want de héle schepping is een door God gewilde, complete 
eenheid. Het evangelie van dat Koninkrijk zal in de hele wereld verkondigd 
(moeten) worden. Dat is een centrale opdracht voor de gemeente:  

 
“En dit evangelie van het Koninkrijk zal over de gehele wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde 
gekomen zijn” Matt. 24:14 
 
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in 
de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en 
onderwijst hen al wat Ik u bevolen heb”  Matt. 28:19 
 

Zonder prediking van de “kracht Gods tot behoud …” is de preek beroofd van het 
wezenlijke van de verkondiging. Jezus is de ”kracht Gods”, zoals Paulus zegt: geen 
ander evangelie dan Jezus en die gekruisigd.” 1Kor. 1:23,24 
Zonder prediking van het “evangelie van het kruis” kan er geen wedergeboorte zijn. 
En zonder wedergeboorte kan men het Koninkrijk niet binnengaan (Joh. 3:7): 

 
“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, tenzij iemand geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan” 

 
Ook uit deze formulering door de Here Jezus blijkt het vanzelfsprekend, dat het niet 
gaat om het vestigen van het Koninkrijk op aarde, maar dat het wél gaat om het 
binnenbrengen van mensen in het Koninkrijk. De koninkrijkstheologie stelt het 
omgekeerde centraal. 
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 Ten derde: het is mede een taak van de gemeente om vorm te geven aan het 
in de bijbel genoemde rentmeesterschap over Gods schepping en om de 
‘ware godsdienst’ in de praktijk te brengen, door het ‘omzien naar weduwen en 
wezen’ in de ruimste zin van het woord. We moeten als gemeente en als 
christenen áf van het – helaas vaak terechte – imago, dat we “tegen” zijn. Zo 
staan christenen bekend. We moeten de naam krijgen, dat we “voor” zijn. Eén 
van de allerbelangrijkste voorwaarden is dat we echt gaan doen wat we 
zeggen: liefhebben, naastenliefde, vergeving, omzien naar de zwakke, 
eenzame, etc.   

 
Nadrukkelijk geldt bij dit alles dat de gemeente alle taken doet vanuit de roeping om 
in diepste verbondenheid (gemeenschap) met de Zoon Jezus Christus te leven en 
Hem daarbij als Heer (Kurios) erkent. Resp. 1 Korintiërs 1:9 en Lucas 6:46 
 
De gemeente kan worden beschouwd als “eerste gave” en als “zegel” van de 
komst van Gods Koninkrijk. 
De kerk of de gemeente is het voor de wereld en voor het heden zichtbare deel van 
Christus. Door de gemeente heen, wordt al een inkijk gegeven op het toekomstige 
Koninkrijk, waar de gemeente met haar Heer zal zijn verenigd. Dan pas zal Gods 
Koninkrijk op aarde volkomen gestalte krijgen. Logischerwijs zal de kerk in het heden 
reeds de kenmerken van Christus moeten dragen, anders is zij niet de kerk van 
Jezus Christus.  
 
Zoals wij als gelovigen de Heilige Geest als eerste gave of als voorschot hebben 
ontvangen en met diep verlangen leven in de verwachting van het (volkomen) 
zoonschap, zo zie ik de gemeente als het zichtbare voorschot  op het komende 
Koninkrijk; mijns inziens geeft de gemeente – bij wijze van spreken – zicht (of inkijk) 
op dat Koninkrijk. Dat is het “Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”.   
 
 
De positie en karakteristiek van de gemeente: de gemeente heeft een speciale, 
unieke, prachtige positie door haar relatie met de Zoon van God. De gemeente wordt 
in de Bijbel het  “lichaam van Christus” en de “bruid van het Lam” genoemd. (1Kor. 
12:27, Ef. 1: 22, 4:12 en 23, Openbaring 21:9) In Efeze 5:27 staat hoe de Here Jezus 
naar Zijn gemeente kijkt: 
  

“…, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar 
overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het 
waterbad van het woord en zo zélf de gemeente voor haar te plaatsen, 
stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en 
onbesmet”. 

  
Die diep-innige relatie als dé karakteristiek van de gemeente duidt niet op een 
voorhoede als kenmerk van de gemeente voor de komst van de Koning. Het is 
precies omgekeerd! Wij volgen Hem. Jezus is ons vooruit gegaan naar het Koninkrijk 
der hemelen om voor ons (de gemeente) plaats te bereiden. (Joh. 14:2,3) 
 

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u 
gezegd hebben – want Ik ga heen om u een plaats te bereiden; en 
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wanneer Ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal 
u tot Mij nemen, opdat gij zijn moogt , waar ik ben”.  

 
De bruidegom maakt het huis klaar voor Zijn bruid. Die belofte “want Ik ga heen 
om u een plaats te bereiden”  tekent de heerlijke toekomst van de gemeente als de 
bruid van Christus. Dat gebeurt in het huis van onze Vader. De hemel is ons huis! 
Dát is letterlijk onze plaats! Daar heeft Jezus voor gezorgd.  
 
Vanuit die boven aangegeven toekomst geredeneerd, is het volkomen logisch, dat 
Jezus centraal staat in de gemeente. We zullen met Hem wonen bij de Vader. De 
kerk is de plaats, waar de gemeente van de Here Jezus Christus samenkomt, waar 
Hij wordt verkondigd en waar Zijn verzoenende dood en Zijn opstanding en de heilige 
doop en het heilig avondmaal als sacramenten worden gevierd. De vreugde tijdens 
de samenkomst zal vooral gaan over de vreugde om de vrede, die Jezus’ 
verzoenend lijden en sterven heeft gebracht. Lofoffers vloeien daaruit voort en 
zijn onderdeel van de vredeoffers. (Leviticus 7:11-15 en Hebr. 13:15). De vredeoffers 
zijn in feite vreugdeoffers in het verlengde van het brandoffer, dat verzoening en 
vrede bracht tussen God en de mens. Daarom zijn lofprijs en aanbidding wezenlijk 
onderdeel van het samenkomen als gemeente.  Wie meer wil weten over wat de 
bijbel zegt over de samenkomsten leze bijvoorbeeld Handelingen 2:41-47, 4:32-37, 1 
Korintiërs 14, Efeze 4, Koloss. 3:12-17 
 
We zijn nu al burgers van een Koninkrijk in de hemelen. Wij zijn ieder persoonlijk 
al (over)geplaatst in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zijn nu al burgers 
van een rijk in de hemelen, waaruit wij de Here Jezus Christus als verlosser 
verwachten. Maar nergens in de bijbel blijkt dat wij burgers zijn van Gods Koninkrijk 
op deze aarde.  Onze positie wordt gekenmerkt door ons “vreemdelingschap” 
hier op aarde. (resp. Koloss. 1:13, Filipp. 3:20 en 1 Petrus 1:17 en 2:11).  
 
We zijn op “doortocht” op weg naar onze bestemming. Deze aarde is niet onze 
eindbestemming en we moeten hier dus ook geen koninkrijk willen vestigen.  Onze 
plaats is het “Koninkrijk van de Zoon zijner liefde” waarin we nu al overgeplaatst zijn; 
we zijn daar immers al “geplaatst” !  We vertegenwoordigen dát Koninkrijk hier op 
deze aarde. In feite zijn we ambassadeurs van het Koninkrijk der hemelen  en in 
dienst van de Koning der koningen.  Als gemeente  wij hier op aarde de 
zaken/belangen van het Koninkrijk der hemelen. Het belang van dat Koninkrijk wordt 
bepaald door de soevereine God. Hij is de Koning van dat Koninkrijk. Als Zijn 
vertegenwoordigers of ambassadeurs moeten wij – de kerk of gemeente – Zijn wil 
uitvoeren en tot uitdrukking brengen in ons dagelijks leven. Wie dus wil weten, wat de 
kerntaak van de gemeente is, moet God kennen en moet zich verdiepen in Zijn 
Woord omdat Hij nou eenmaal dáár Zijn wil aan ons bekend heeft gemaakt. 
 
Taken van de gemeente: de taken van de gemeente vloeien voort uit de wil van het 
Hoofd van de gemeente. Daaruit blijkt, dat we ons tijdens onze “doortocht” wel 
degelijk moeten richten op deze aarde, maar dat we dat moeten doen vanuit 
onze zekerheid van de toekomstige positie van de gemeente. We moeten de 
eenheid met Christus in de praktijk brengen door Woord en daad. We moeten ons 
ook niet aanpassen aan deze wereld. Individueel en als gemeente (Gods volk) 
moeten we ons focussen op het ontdekken van wat Gód van ons wil. (Rom 12:2).  
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Het Koninkrijk komt niet door onze inspanning op aarde. 
De wereldwijde gemeente of kerk van de Here Jezus Christus strekt zich uit, 
verlangend naar de komst van het Koninkrijk van God. We weten zeker dat Gods 
Koninkrijk komt, maar níet door toedoen van de gemeente van Christus. Ook zullen 
wij in deze tijd niet heersen als koningen. Dat gaan we pas doen in de toekomende 
tijd. Het is de verheerlijkte Here Jezus Christus, die zélf Zijn Koninkrijk vestigt. Dan  - 
en niet eerder – zullen wij met Hém heersen. Jezus zélf maakt een eind aan de grote 
verdrukking – logischerwijs doen wij dat dus niet –  en Hij luidt dan een nieuwe 
periode in. Het gaat over een toekomende tijd, waarover we kunnen lezen en die zal 
komen, maar die wij niet zelf kunnen veroorzaken. Het is niet een “grote opwekking”, 
die onmiddellijk voorafgaat aan de komst van Jezus. Nee, de afval en wetteloosheid 
zullen direct voorafgaan aan de (weder)komst van Jezus. Het is Jézus, die bij zijn 
komst zélf de vijand doodt: 
 

2Tess. 2:3 – “laat niemand u misleiden u misleiden, op welke wijze dan 
ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des verderfs” 
2Tess. 2:8 – “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here 
Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn 
verschijning, als Hij komt. 
Zacharia 14:4a en 5b – “zijn voeten zullen te dien dage staan op de 
Olijfberg” “En de Here, mijn God zal komen, alle heiligen met Hem”. 

  
Niet de gemeente, maar Jezus maakt de komst van het Koninkrijk mogelijk,  
De tijd tot aan de wederkomst van de Here Jezus wordt in de Bijbel níet beschreven 
als een tijd van groei van Gods koninkrijk. Het wordt juist een tijd waarin de wetteloze 
zich openbaart en de afval zeer groot zal zijn en waarin vervolging van de gelovigen 
zal toenemen. De Here Jezus komt onmiddellijk na, en aansluitend op de grote 
verdrukking.  De Here Jezus komt niet omdat de gemeente Zijn koninkrijk dichterbij 
heeft gebracht maar omdat Hij volkomen soeverein en in majesteitelijke kracht Zijn 
Koninkrijk zal vestigen. Jezus zal zélf alle tegenstand vernietigen: 
 

 Openbaring 19: 11-21 – in de eerste verzen wordt gezegd dat de “Koning der 
koningen en Here der heren” zal optreden. Dat is onze verheerlijkte Heer 
Jezus Christus. Niet Zijn gemeente, maar Hij zélf voert oorlog en Híj verslaat 
het beest en de koningen der aarde en hun legers. Daarna lezen we in 
Openbaring 20 dat Christus zal heersen, samen met allen, die Hem trouw zijn 
gebleven. Pas dán – en niet eerder – zullen wij mét Christus als koningen 
heersen, gedurende een periode van duizend jaar.  

 

 Mattheus 24:29,30 – “Direct (aansluitend, meteen) na de verdrukking van die 
dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemel zullen 
wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel 
verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij 
zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote 
macht en majesteit”.  
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Het bovenstaande laat onder meer zien, dat de grote verdrukking en de wederkomst 
van de Here Jezus chronologisch direct op elkaar aansluiten.  Alleen al om die reden 
kan het eenvoudig niet zo zijn, dat de gemeente het Koninkrijk van het eschaton 
(eindtijd, het 1000-jarig rijk, waar de Here Jezus Koning is)  binnen bereik moet 
brengen. De Bijbel zegt immers nadrukkelijk dat er een grote verdrukking aan de 
wederkomst van Christus vooraf gaat, aan het eind waarvan Jezus zélf de strijd 
aangaat. 
 
 
“Twee volken” – een citaat van Derek Prince (blz. 9 Gods kerk herontdekt): 
“Ik geloof dat God bezig is met het herstel van de twee volken waaraan Hij zich heeft 
toegewijd met een verbond, en waarvan Hij heeft verklaard dat Hij dat verbond nooit 
zal breken. Het eerste, oudste volk is Israël en het tweede is de Kerk van Christus”. 
 
Die uitspraak is van groot belang omdat daarmee al direct wordt gezegd, dat de kerk 
niet in de plaats van Israël is gekomen en dat Israël niet gelijk is aan de kerk v.v. Wie 
de bijbel bestudeerd en de vele profetieën overdenkt, ontkomt niet aan de conclusie 
dat voor Zijn beide volken nog verschillende plannen heeft.  
 
Toch zullen beide volken uiteindelijk één zijn.  
Dat gebeurt als Christus zijn koningschap aan de Vader overdraagt en Hij de laatste 
vijand – dat is de dood – heeft onttroond. Dan volgt blijkens 1 Korintiërs 15:28 de 
fase waarin God alles zal zijn in iedereen. Alle verschil valt weg: 
 

“Wanneer alles Hem (Jezus) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan 
Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in 
allen”  

 
 
OVER DRIE KONINKRIJKEN: HET KONINKRIJK DER HEMELEN, HET 1000-
JARIG KONINKRIJK EN HET KONINKRIJK ISRAËL.           
 
Ik moet bekennen, dat ik tot voor kort niet de moeite nam om uit te zoeken hoe het 
nou precies zit met het verschil tussen de koninkrijken en de positie ten opzichte van 
elkaar. Toch is het voor een juiste exegese wel van belang om het onderscheid dat 
de Bijbel maakt, helder voor ogen te krijgen. Dat geldt ook bij de overdenking van de 
koninkrijkstheologie en dan toegespitst op de vraag wat de rol van de gemeente is 
i.v.m. Gods koninkrijk. Ik hoop in de toekomst door studie meer inzicht te krijgen in dit 
onderdeel. De uitkomst zal ik t.z.t. hier vermelden.  
 

DERDE HOOFDSTUK: LEIDERSCHAP 
 
BEZWAREN TEGEN ÉÉNHOOFDIG LEIDERSCHAP  
 
Het éénhoofdig, groots leiderschap in de koninkrijkstheologie, kan niet los worden 
gezien van wereldwijde ontwikkelingen bij vooral evangelisch-charismatische leiders. 
Mei 2011 las ik een artikel over dit onderwerp en daarin werd gesteld, dat het 
veelzeggend is dat het woord ‘leider’ i.v.m. de gemeente in de Bijbel niet voorkomt. 
Dat is in de ruimere betekenis niet helemaal waar. Denk aan o.a. Lukas 22:24-26 
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“Hij zeide tot hen (de discipelen): De koningen der volken voeren 
heerschappij  over hen en hun machthebbers worden weldoeners 
genoemd. Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de 
jongste en de leider als de dienaar” 

 
De ontwikkelingen rond leiderschap in de evangelisch-charismatische gremia 
brachten de wereldbekende theoloog John Stott (samen met Billy Graham, 
medeoprichter van de Lausanne-beweging) tot de volgende uitspraak: 
 
“ik stel vast dat onder christelijke leiders wereldwijd de alleenheerschappij te veel de 
boventoon voert en er weinig liefde en zachtmoedigheid aanwezig is. Deze houding 
is in strijd met het luisteren naar Christus. Want de ootmoedige, persoonlijke relatie 
tot de Here Jezus Christus is essentieel voor elk christelijk leiderschap.” 
 
De internationaal bekende theoloog, voorganger en bijbelleraar Alexander Strauch, 
zegt in “Leiderschap in de gemeente” het volgende over éénhoofdig leiderschap: 
 
Blz. 47 – “het gevaar bestaat dat oudsten hun verantwoordelijkheden in handen 
leggen van één of twee uitzonderlijk begaafde mede-oudsten. Maar zodra dit 
gebeurt, verwordt het principe van ‘eerste onder zijns gelijken’ tot ‘eerste zonder zijns 
gelijken’. Dan verdwijnt het Bijbels oudstenschap”. 
 
“een ander gevaar bestaat dat macht misbruikt wordt door een overheersende, 
dominante leidersfiguur”. Zo’n man kan zijn eigen zin doen en alle afwijkende 
meningen en meningsverschillen onderdrukken”. 
 
Daarnaast citeert Strauch nog een aantal andere uitspraken van bekende schrijvers: 
 
Blz. 38, Robert Greenleaf – “een eenzame leider aan de top van de piramide zijn, is 
abnormaal en is ontaardend. Niemand van ons is volmaakt in zichzelf en we hebben 
allemaal de hulp en de corrigerende invloed van directe collega’s nodig.” 
Blz. 38, Erol Hulse – “binnen een raad van oudsten worden extreme ideeën 
getemperd, harde oordelen gematigd en leerstellige oordelen gecorrigeerd” 
Blz. 40, Lord Acton – “macht heeft de neiging te ontaarden en absolute macht leidt 
absoluut tot ontaarding” 
 
Derek Prince schrijft in “Gods kerk herontdekt” over éénhoofdig leiderschap: 
 
Blz. 252 – “het komt niet één keer voor in het Nieuwe Testament dat een lokale 
gemeente wordt geleid door één man, die voorganger is. Dat concept vind je niet 
terug. In feite is het zelfs volkomen vreemd aan de totale structuur en het beeld van 
de vroege kerk” 
Blz. 254 – “er is zelfs geen zwéém van een vermoeden, dat één man de leider zou 
zijn van een lokale kerk, in welk van de verzen dan ook” (over de brief aan de 
Hebreeën) 
Blz. 254 – “opnieuw vinden we niet één keer de suggestie dat één man de leider is 
van een gemeente” (over het boek Handelingen) 
 
NOG MEER BEZWAREN TEGEN ÉÉNHOOFDIG LEIDERSCHAP 
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Éénhoofdig leiderschap zorgt ervoor dat de andere oudsten zich richten op de 
voorganger/pastor. Daarnaast ontstaat er een hiërarchische verhouding. Bovendien 
gaat er een verkeerd soort eenheid ontstaan. Oudsten horen zich te richten op het 
Hoofd van de gemeente. Voor ieder persoonlijk moet Hij de leider zijn. Er mag geen 
hiërarchische verhouding zijn tussen oudsten omdat zij – Bijbels gezien – 
gezamenlijk en ieder persoonlijk verantwoording naar God hebben af te leggen. Het 
is verkeerd als er een eenheid rond de leider wordt gecreëerd omdat uitsluitend de 
eenheid in Christus als het hoofd der gemeente de juiste eenheid kan zijn. 
 
Bezwaren tegen argumenten vóór éénhoofdig leiderschap: 
Er wordt wel gezegd dat het anders een puinhoop wordt omdat er dan geen 
duidelijkheid zal zijn of omdat het veel te lang duurt voordat een besluit wordt 
genomen. Dat kan wel in de wereld het geval zijn en het is zelfs noodzakelijk in geval 
van een frontlijnorganisatie zoals brandweer, politie, leger. Maar in een gemeente is 
dat niet een vereiste.  De processen, die tussen oudsten plaatsvinden bij verschil van 
inzicht zijn voor hen van levensbelang om te leren wat nederigheid, geduld, 
goedheid, trouw e.d. in de praktijk betekenen. Gezamenlijk leren de wil van God te 
doen leidt niet tot chaos, maar tot orde omdat zo de eenheid in Christus ontstaat. 
 
Éénhoofdig leiderschap wordt ook wel gebaseerd op het feit dat Israël ook koningen 
kende. Die gedachte is eigenlijk te dol om lang bij stil te staan. Er zijn meerdere 
bezwaren tegen deze opvatting in te brengen.  Een belangrijk bezwaar geldt het feit 
dat God zélf Zijn volk wilde leiden. Slechts omdat het volk hardnekkig bleef vragen 
om een koning werd Saul tot koning gezalfd. 
 
Soms hebben oudsten een apostolische bediening. Wat mij betreft zijn zij nog geen 
apostel zolang zij de “tekenen van een apostel” nog niet dragen. Maar goed, waar 
het om gaat in dezen, is dat wel gesteld wordt dat een apostel boven de oudsten zou 
staan. Zo wordt gerechtvaardigd, dat een oudste met een apostolische bediening 
boven zijn mede-oudsten zou staan. Maar zo simpel ligt dat niet.  
 
Derek Prince beschrijft op heldere wijze de verhouding tussen apostel en oudsten: 
 
Blz. 259 – “Petrus nam zijn plaats in binnen de gemeente van Jeruzalem als een 
oudste, samen met de andere oudsten. Omdat de apostolische bediening doorgaans 
die van profeet, evangelist, leraar en oudste omvat, oefent de apostel de bediening 
van oudste uit als hij functioneert binnen zijn thuisgemeente. Hij staat niet boven de 
oudsten, want er is niemand, geen groep en ook geen persoon, die boven de 
oudsten staat. Dit is een fundamenteel principe, dat niet mag worden genegeerd.” 
 
God geeft verschillende bedieningen aan Zijn lokale gemeente. De belangrijkste 
bediening is die van apostel, maar in alle gevallen zijn de dragers van die 
bedieningen binnen hun thuisgemeente mede-oudsten. Niet meer en niet minder. 
  
PLEIDOOI VÓÓR MEERVOUDIG LEIDERSCHAP 
 
Derek Prince schrijft in zijn boek als volgt over meervoudig leiderschap: 
Blz. 252 – “éénhoofdig leiderschap is volstrekt niet in lijn met alles wat het Nieuwe 
Testament leert over leiderschap in de plaatselijke gemeente. Integendeel, het 
nieuwtestamentische beeld is leiderschap in een team” 
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Blz. 253 – “lokale leiders worden altijd in meervoud genoemd: “In elke gemeente 
stelden zij oudsten aan … (Hand. 14:23) Let op: kerk in enkelvoud, oudsten in 
meervoud” 
“In Hand. 20:17 laat Paulus de oudsten (meerv.) van de gemeente (enkelv.) bij zich 
komen” 
Blz. 256 –  “In Titus 1:5 lezen we dat Paulus aan Titus opdraagt om in iedere stad 
(enkelv.) oudsten (meerv.) aan te stellen. Let op: uit het boek Handelingen blijkt 
duidelijk dat er per stad altijd één gemeente bestond. In Jeruzalem was sprake van 
één gemeente van vele duizenden (Gr. ‘murias’ = tienduizenden) Als ‘stad ’genoemd 
wordt kan ‘gemeente’ of ‘kerk’ worden gelezen.  
 
In Handelingen 15 en 16 wordt de ontmoeting van een aantal sleutelfiguren van de 
eerste gemeente beschreven. Ze waren samengekomen om de bekering van de 
heidenen te bespreken en om besluiten te nemen. De conclusie van Derek Prince::  
 
Blz. 254 – “Opnieuw vinden we niet één keer de suggestie dat één man de leider  is 
van een gemeente. Anderzijds worden wél vijf keer apostelen en oudsten genoemd, 
die samenwerken in het leiderschap van een lokale gemeente.” 
 
Alexander Strauch beschrijft op blz. 32-36 het meervoudig leiderschap als Bijbels 
model en vermeldt dat in Handelingen alleen al 15 (!) passages spreken van 
meervoudig leiderschap. Er wordt niet één passage aangetroffen waar een 
gemeente geleid zou worden door één voorganger. Hierna een aantal voorbeelden: 
 
“De oudsten van de gemeente in Jeruzalem kwamen samen met de twaalf apostelen 
voor een bespreking over geschil van leer. Mét de apostelen vormden zij een 
collectief van leiders (Hand. 15)” 
“Jacobus beval zieke gelovigen om de oudsten (meervoud) der gemeente 
(enkelvoud) bij zich te laten komen”. 
“Paulus stelde aan het eind van zijn 1e zendingsreis een oudstenraad aan in iedere 
nieuwe gemeente”. Ook hier meerdere oudsten voor één gemeente.  
  
Er is geen sprake van meervoudig leiderschap (teambediening)  als er in de praktijk 
een situatie bestaat waar de voorganger/pastor zich als leider laat omringen of 
ondersteunen met een team van oudsten. Strikt genomen gaat het dan om een 
directeur met zijn staf. Dat is gewoon éénhoofdig leiderschap omdat de 
voorganger/pastor de baas is. 
 
“Jezus Christus gaf de Kerk meervoudig leiderschap. De Twaalf, die door Jezus 
werden aangesteld,  vormden de eerste leidinggevende raad van de gemeente”.  
 
TEN SLOTTE: 
Door het lezen van deze beknopte studie bent u geïnformeerd over de voorlopige 
uitkomsten van mijn zoektocht. Ik wens u Gods liefde en wijsheid bij het nemen van 
uw besluiten, die gericht zijn op een leven in “de vreze des Heren”. 
 
 
 
 
Sliedrecht, februari 2013. 


