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Inleiding 
 
Het lijkt ons aan te bevelen, in het kader van onze lezingen en ontmoetingsdagen 
informatie te geven over onze kleine geloofsgemeenschap. 
Daarmee proberen wij in kort bestek u een indruk te geven van ons geloven en 
belijden, opdat het doel van de voordracht van heden  u volkomen duidelijk zal 
worden en u tevens zult weten  wat ons werkelijk bezielt. Bovendien zal daardoor 
inzicht worden gegeven over  de samenhang van apostolaat en profetische 
openbaring. 
 
Wij geloven dat de Kerk van Christus, de UNA SANCTA, de gemeenschap is van 
allen, zonder onderscheid van tijd of plaats, die gedoopt zijn in de Naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Tezamen met al deze christenen kunnen wij ons in geloof en belijdenis vinden in de 
samenvatting van het christelijk geloof, die in de eerste eeuwen van de Christelijke 
Kerk is verwoord in de oecumenische symbolen, zoals:  
de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea en willen we ons 
als bijbelgetrouw, christocentrisch en niet-sektarisch kenschetsen. 
 
Toerusting van de gemeente 
Wij geloven dat de Heer der Kerk de christelijke gemeente wil toerusten voor Zijn 
wederkomst door priesterlijke ambtsdragers en geestelijke gaven.  Sedert 1830 
hebben wij dan ook mogen ervaren dat de Heer de Kerk inderdaad opnieuw heeft 
gegeven apostelen en profeten, alsmede evangelisten en herders & leraars; een 
viervoudige  priesterlijke bediening. 
Tevens heeft de Heer, ingevolge het spreken van de profeet Joël (2:23), de late 
regen doen neerdalen door opnieuw de zevenvoudige gave van de Heilige Geest te 
schenken naar 1 Corinthiërs 12 en 14. Dit betekent onder meer dat de stem der 
profetie, het nieuwtestamentisch profetisch getuigenis in onze dagen, sedert 1830 
weer in de Kerk wordt gehoord. En deze stem is door ons nimmer het zwijgen 
opgelegd, zodat Hij kan uitgaan tot aan het uiterste van de aarde. 
 
Maar wat is nu precies ‘de stem der profetie’? 
Het wezenlijke profeteren is voor het overgrote deel van de christenheid een 
onbekend fenomeen. Meestal wordt onder profeteren verstaan de bediening van het 
Woord tijdens de erediensten en het profetisch spreken van de Kerk. Maar hoe 
oprecht al deze uitingen ook mogen zijn, zij ontspruiten niet rechtstreeks uit de 
Heilige Geest. Christenen, die de Heer der Kerk heeft begiftigd met de gave van 
profetie, kunnen slechts mond van de Heer zijn indien ze daadwerkelijk daartoe 
worden gedreven door de Heilige Geest.  
 
‘Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,’ zegt apostel Petrus, 
‘maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken’ 
(2Petr.1:21). Priester-profeten en overige profeten en profetessen ontvangen dus 
hun boodschap niet van mensen of uit hun eigen hart, maar van God. Hierbij is 
sprake van goddelijke inspraak: zonder hoorbare stem brengt God rechtstreeks 
gedachten in hun bewustzijn.  
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Slechts deze gedachten mogen, als gewaarmerkte woorden van God, worden 
uitgesproken. Maar niet alleen op deze wijze wordt Gods woord ‘gehoord’; God 
openbaart Zich ook door het oog in visioenen. 
Zo kan, naast de verkondiging van het Woord, de Geest meegetuigen: 
het tweevoudig getuigen van  de Kerk (Joh.14:15-26; 15:26,27 & 16:5-15). 
                                                                                                                                                                                  
Kenmerken van de apostolische gemeenten 
De apostolische gemeenten zijn geen zogenoemde vrije gemeenten, maar 
gemeenten met een hoogkerkelijk karakter waar, met een diep oecumenisch besef, 
Schrift en  belijdenis op oud-kerkelijke wijze worden beleefd, zonder te vervallen in 
een ongenuanceerde fundamentalistische bijbelbeschouwing.  
 
De leer van de typische of voorafschaduwende betekenissen van het Oude Verbond 
voor het Nieuwe Verbond, is in rijke mate ontwikkeld door profetische verlichting. 
Wij erkennen de grote waarde van de eredienst in het algemeen en van de voorbede 
in het bijzonder. 
Wij geloven dat de Heer de Kerk een drietal sacramenten heeft geschonken: 
1° De Heilige Doop, het bad van de wedergeboorte door water en Geest;  
                                                                                                                   
2° De Heilige Verzegeling, de doop met de Heilige Geest; toegediend door middel 
    van de apostolische handoplegging, waardoor de Heilige Geest inwonend  wordt 
    ontvangen;  
 
3° Het Heilig Avondmaal, dat wordt gevierd op alle zon- en hoogtijdagen.  
  
De ambtstheologie is geheel gebaseerd op de bijbelse kerkelijke ordening in haar 
viervoudig priesterambt, met Christus als levend Hoofd van de gemeente.   
Enerzijds openbaart de Heer Zich aan haar in de prediking van het overgeleverde 
Woord van God en in de pastorale zorg, anderszins door de zeven geestelijke gaven 
van wijsheid en kennis; geloof; genezing; krachten; profetie (waarvan te 
onderscheiden visioenen en geestelijke dromen, doch alle samen te vatten onder het 
begrip ‘profetische openbaring’); onderscheiding van de geesten; vreemde talen en 
uitlegging daarvan. Hieruit  vloeit voort dat in leer en praktijk er een onderlinge 
afhankelijkheid is tussen de ambtelijke - en geestelijke gaven. Die onderlinge 
afhankelijkheid bepaalt het functioneren van de dragers van het viervoudig ambt - 
met aan hun zijde de diakenen en andere helpers - en van de zevenvoudige 
manifestatie van de Heilige Geest.  
                                                                                                                  
Ten slotte dient te worden vermeld dat de eschatologie, dat is de leer van de laatste 
dingen,  in de apostolische gemeenten duidelijk wordt ervaren als een belangrijk 
onderdeel van het geloofsleven. Het verlangen naar de wederkomst van de Heer is 
groot. Van overspanning op dit gebied is echter volstrekt geen sprake: niemand  kent 
dag noch uur, dan de Vader alleen (o.m. Matth.24:36).  
Wel is duidelijk dat de verkondiging binnen en buiten de gemeente in het teken staat 
van de oproep: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen!’  
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In al onze kerken en kapellen vindt u  boven het liturgisch centrum het woord 

‘MARANATHA’. 
Dit is zowel onze bede ‘Kom Heer Jezus’ als onze verkondiging ‘Jezus komt!’ 
 
In feite is het doel van de Apostolische Zending in de Algemene Christelijke Kerk:   
De verscheurde christenheid op te roepen tot eenheid en eensgezindheid. In de zin 
van als kinderen van één Vader, zich tezamen voorbereiden op de wederkomst van 
onze Heer Jezus Christus, het Hoofd van de Kerk. We streven ernaar, als een 
geestelijke Johannes de Doper, een maranatha-appèl te richten aan al onze 
medechristenen!   
                                                                                                                                                       
Geen zieltjeswinnerij 
Het is niet onze doelstelling bezig te zijn met ‘zieltjeswinnerij’, maar we willen wel in 
alle objectiviteit getuigen van onze geloofsbeleving, hoop en verwachting. En hierbij 
zij met nadruk gesteld dat we geenszins de gedachte  koesteren de alleenzalig- 
makende kerk te zijn. Wel mogen wij ervaren dat de Heer Jezus Christus meer 
toerusting aan de Kerk heeft willen geven dan voor het merendeel van onze zusters 
en broeders in Christus aanvaardbaar wordt geacht. 
 
 

Het profetisch getuigenis in onze tijd 
 
Wij maken ons - en wij niet alleen - grote zorgen over de voortgaande secularisering 
van de Nederlandse samenleving. Diep bedroefd zijn wij dat het rijk gezegende 
Nederlandse volk zich massaal heeft  afgewend van zijn hemelse Vader. Het Woord 
van God wordt  opgemerkt noch gehoord  door de zich modern noemende mens. 
Wij kunnen echter niet blijven stilstaan bij het constateren alleen. Het is onze plicht 
als christelijke gemeente, die onvoorwaardelijk gelooft in het onfeilbare Woord van 
God, voortdurend te verkondigen wat zij dan wel heeft opgemerkt en gehoord, opdat 
het Nederlandse volk zal weten dat er een profeet in zijn midden is geweest (Ez.2:5 
& 3:16-21). 
                                                                                                                       
Artikel 8 van de Apostolische Geloofsbelijdenis zegt:  
‘IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST.’ 
En als wij dit credo welbewust naspreken is dit het gevolg van het feit, dat wij Gods 
heilig en dierbaar Woord diep tot ons hebben laten doordringen. Het profetisme is 
immers onlosmakelijk verbonden met de openbaring van God onder de mensen.  
De Heer Jezus Christus sprak voordat Hij heenging: ‘Het is goed dat Ik heenga, want 
als Ik niet heenga, komt de Trooster niet tot u. Wanneer Ik echter heengegaan ben, 
zal Ik Hem tot u zenden’ (Joh.16:7). 
De Heilige Geest is niet minder dan de Zoon. Hij is een goddelijke persoonlijkheid 
zoals de Zoon. Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon (Joh.15:26 & 16:7). 
De Heilige Geest heeft door de oudtestamentische profeten gesproken.  
Toch was de werkzaamheid en de openbaring van Gods Geest onder het Oude 
Verbond van een andere aard dan onder het Nieuwe Verbond zou zijn. 
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Toen de geliefde Zoon van de Vader alle gerechtigheid vervulde en de doop ontving 
in de Jordaan, zag Johannes de Heilige Geest op Hem neerdalen in de gestalte van 
een duif en op Hem blijven (Joh.1:32,34). Jezus ontving de Heilige Geest in 
onbegrensde mate (Joh.3:34) en tot eeuwige inwoning. Deze blijvende inwoning 
ontbreekt onder het Oude Verbond. 
 
De Heilige Geest werkte machtig door Zijn profeten, doch slechts voorbijgaand, 
tijdelijk. De Tempel van de Heilige Geest was er nog niet en de volkomen heiliging 
van de menselijke natuur was nog niet mogelijk, omdat de Zoon mens was geworden 
en nog niet verheerlijkt. Ofschoon nu de Heer met de volheid van de Heilige Geest 
was gezalfd, kon Hij Hem toch nog niet aan Zijn jongeren meedelen (Joh.7:39). 
Eerst na Zijn verzoeningsdood en Zijn opstanding kon Hij zeggen: ‘Ontvangt de 
Heilige Geest.’ Daarna kon de Heilige Geest op de gemeente, die in Christus is, in 
Zijn volheid neerdalen. Dus als Jezus verheerlijkt is, giet Hij stromen van levend 
water op Zijn Kerk. 
Jezus werd geloofd en geprezen toen de Heilige Geest op Pinksteren op de gemeente 
van gelovigen werd uitgestort. 
Hij had Hem beloofd; Hij had Hem verkregen; Hij had Hem van de Vader gebeden en 
tot de kerk gezonden, opdat Hij, de Heilige Geest,  eeuwig bij haar zou blijven 
(Joh.14:16). 
Het is, naar onze bescheiden mening, dus evident dat op grond van het bijbelse 
getuigenis met betrekking tot de krachten en werkingen van de Heilige Geest, deze 
op dusdanige wijze in de Kerk hadden moeten blijven zoals in de eerste gemeente 
werd beleefd en ervaren. 
En, wij betoogden dit reeds eerder, omdat er een vaste onderlinge afhankelijkheid is 
tussen ambt en geestelijke gave, dient het viervoudig ambt eveneens in de Kerk 
gevonden te worden. Jezus Christus is het Hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Dat 
Hoofd is onveranderlijk. Zo moet ook het lichaam onveranderlijk zijn. De vier 
ledematen, symbolen van de vier priesterambten, die het lichaam besturen en 
dragen, moeten dus dienovereenkomstig steeds aanwezig zijn (Ef.5:23; Hebr.13: 8). 
De gemeente is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Jezus 
Christus Zelf de hoeksteen is waarop het gehele Huis van God zijn vaste grond heeft 
(Ef.2:19-20).                                                                                                                
 
Profeten en apostelen                                                                           
De profeten dienen door de Heilige Geest de verborgen geheimenissen van het Rijk 
van de Hemelen te verkondigen. Zij moeten bekendmaken wat Christus tot Zijn Kerk 
heeft te zeggen (Joh.16:13). 
Dit geschiedt door ‘profetische openbaring’, niet door leringen en geboden. 
Deze ontvangt de Kerk door apostelen. Zoals het apostolische ambt bij voorkeur een 
ambt van bestuur is, zo is het profetisch ambt in het bijzonder een ambt van het 
licht. Door de profeten wordt zowel licht gegeven over tegenwoordige en 
toekomstige zaken als over verborgenheden van de Heilige Schrift. 
Want de bijbelse boeken, die door de Heilige Geest zijn ingegeven, kunnen ook 
slechts door de Heilige Geest betrouwbaar worden uitgelegd.  
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Maar tussen de canonieke boeken, het geschreven Woord van God in het Oude en 
Nieuwe Testament en de uitspraken van het profetisch ambt van de Kerk bestaat een 
groot verschil. 
Beide onderscheiden zich zoals het manna in de gouden kruik – dat in opdracht van 
God bewaard moest blijven in de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen van de 
tempel (Ex.16:32-34; Hebr.9:1-4) – en het dagelijkse manna dat de Israëlieten tot 
voedsel diende (Ex.16:15-18). 
 
De Heilige Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond zijn aan de kerk toevertrouwd 
als de volkomen, eeuwiggeldende Goddelijke openbaring. Zij zijn de onuitputtelijke 
schatkamer voor onze geestelijke voeding; zij behoeven geen vervolg of 
toevoegingen.  
Dit eeuwige getuigenis is afgebeeld onder meer door de gouden kruik in de Ark des 
Verbonds. Een afgesloten en afgemeten geheel; meer hebben wij niet nodig. 
 
Wat wij wel nodig hebben is, altijd weer opnieuw, verklaringen van en licht over de 
geheimenissen van de Bijbel. Dat geeft God aan de Kerk door de uitspraken van de 
profeten, waarin als het ware dagelijks vers manna uit de hemel valt, opdat wij 
geestelijke versterking en verkwikking zullen ontvangen. Door het ambt van profeten 
openbaart de Heer ook Zijn wil met betrekking tot hen, die Hij als Zijn dienaren wil 
gebruiken.             
Anderzijds worden wij door het profetisch woord vertroost en  vermaand (en dit 
laatste is vaak dringend noodzakelijk), en geeft het ons aanwijzingen of laat ons 
toekomende dingen weten. 
 
De vermaningen van de Here HERE 
Tijdens onze lezingen willen we  bekendmaken  welke  vermaningen  de Heer der 
Kerk  door de Heilige Geest heeft gesproken tot het Nederlandse volk.  
Hierbij een kleine aanvullende opmerking: de Heer openbaart Zich - door de Heilige 
Geest in het woord van profetie - uitsluitend temidden van de gemeente. Dat wil 
zeggen: tijdens de erediensten en andere bijzondere bijeenkomsten die worden 
geopend in Gods driemaal Heilige Naam. 
 
Verder willen wij, als apostolische christenen, met stelligheid verklaren, dat wij 
hiertoe niet overgaan om onszèlf in een bepaald aandachtsveld te brengen. Het is 
slechts onze verontrusting over de grote gevaren, die dreigen voor  onze broeders en 
zusters, die de geborgenheid van het Vaderhuis achter zich hebben gelaten. De 
liefde van Christus dringt ons tot deze daad, opdat vele afgedwaalde kinderen van 
God zich met Hem laten verzoenen. 
En zijn wij als kinderen van hetzelfde Vaderhuis niet verantwoordelijk voor elkaar? 
In alle eenvoud willen wij, in navolging van de heidenapostel Paulus getuigen: 
‘Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw 
dienaren om Jezus’ wil’ (2 Cor.4:5). 
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Vervolgens moet het u duidelijk zijn dat, als wij spreken over vermaningen tot het 
Nederlands volk, wij allen ook daartoe behoren. 
Want wie van ons zonder zonde is, werpe het eerst een steen! 
 
 
Wij oordelen niet, wij getuigen slechts. De sleutel tot alle theologie en zelfkennis is, 
dat niemand rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand, die verstandig is, die God 
ernstig zoekt. Allen zijn wij afgeweken, tezamen zijn wij onnut geworden.                                                                                                                   
Maar door het geloof in Jezus Christus, de Rechtvaardige, is Gods gerechtigheid 
openbaar geworden en over ons uitgestort (Rom.3:9-26). 
Daarom roemen wij  niet onszelf, maar God, onze Vader en Jezus Christus, de 
gekruisigde. We hebben lang geaarzeld deze vermaningen openbaar te maken. Wij 
waren bevreesd dat ze op negatieve wijze zouden worden bejegend. De profeet 
Ezechiël kende destijds dezelfde angst toen de Heer hem opdroeg de goddelijke 
vermaningen aan het volk Israël bekend te maken.  
Maar evenals Ezechiël daartoe werd bemoedigd, heeft de Heer dit ons gedaan.  
 
 
Ten slotte enig inzicht in onze Israëlvisie: 
 

 
Nota bene 
Wij willen beslist niet vergeten dat Israël - ondanks zijn afwijzing van Gods 
verlossingswerk door Zijn Zoon - nog steeds Gods eigen volk is. Daarom is Israël 
onze broeder. Het terrorisme van de Islamitische terreurbeweging is in feite gericht 
op de vernietiging van de staat Israël met daarna de inbezitneming van het Joodse 
land en de stad Jeruzalem.  
Ogenschijnlijk lijkt het hun uiteindelijk te gelukken, maar op dat moment in de 
geschiedenis zullen Israëls vijanden voorgoed worden verslagen door de Behoeder 
Israëls. De verwikkelingen rondom Israël zijn één van de tekenen van de laatste tijd.  
Hierover valt overigens nog veel te zeggen.  
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