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Lijst met afkortingen
In het onderstaande zullen we zo nu en dan ‘apostolisch leiderschap’ afkorten tot ‘AL’.
Daarnaast korten we de bijbelboeken af volgens het systeem van NBG’51. Voor de boeken van
Alan Hirsch gebruiken we de volgende afkortingen:
STC
The shaping of the things to come: innovation and
st
mission for the 21 -century church. Peabody:
Hendrickson Publishers, 2003.
TFW
The forgotten ways: reactivating the missional church.
Grand Rapids: Brazos Press, 2006.
OTV

On the Verge. Grand Rapids: Zondervan, 2011.

TPR
The Permanent Revolution: apostolic imagination and practice for the 21st
century church. Vol. 57 of the Jossey-Bass leadership network series. San Francisco:
Jossey-Bass, 2012.
Voor de boeken van C. Peter Wagner gebruiken we de volgende afkortingen:
NAC
The New Apostolic Churches: rediscovering the new testament model of
leadership and why it is God’s desire for the church today.Ventura: Regal Books, 1998.
CG!
Churchquake! How the new apostolic reformator is
shaking up the church as we know it. Ventura: Regal

Books, 1999.

AaP
Apostles and Prophets: The foundation of the church.
Ventura: Regal Books, 2000.
AT
Apostles Today: Biblical Government for Biblical
Power. Ventura: Regal Books, 2006.
SoA
Spheres of Authority: Apostles in Today’s Church.
Colorado Springs: Wagner Publications, 2002.

Citaten vanuit de interviews

Wanneer we vanuit interviews citeren, gebruiken we daarvoor de aanduidingen volgens de
bijlagen. [Vlaardingerbroek 27] wordt ‘Vlaardingerbroek, 27’ in de voetnoot. Dit is moeilijk in
het geval van Arnold en Bert; daar loopt een thema soms door meerdere gespreksbeurten.
Zodoende zullen we, wanneer het hierom gaat, spreken van ‘Arnold, 8/Bert, 7’ of alle
antwoorden op een vraag samen nemen doormiddel van ‘O23-24’ (zie bijlagen).
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en motivatie voor het onderzoek
Apostolisch leiderschap (AL) is de afgelopen jaren drie keer nadrukkelijk op mijn weg
gekomen. De eerste keer was een oppervlakkige kennismaking door een voorganger in India
(2008). ’s Ochtends, voordat de training die we daar deden begon, nam hij me apart en
vertelde me dat ik op zoek moest gaan naar mijn bediening aan de hand van Efeziërs 4. Hij had
– zowel persoonlijk als kerkelijk – een enorme groei doorgemaakt nadat hij zijn bediening had
gevonden. Het was een bijzonder gesprek, maar resulteerde enkel in de aanschaf van een
tweetal boeken die ik vervolgens niet las vanwege andere studieprioriteiten.
Tijdens mijn bachelorstage in het voorjaar van 2011 liep ik mee met kerkplanter Nick
Klinkenberg. Hij is leider van Vision Churches International, een apostolisch netwerk van
negentien kerken in Nieuw-Zeeland. Binnen dat netwerk wordt Klinkenberg gezien als een
apostolisch leider; dit type leiderschap is zelfs één van de vijf ‘values’ van dit netwerk.1 Tijdens
de stage heb ik me meer verdiept in apostolisch leiderschap en heb ik vooral veel observaties
gedaan over hoe dat in de praktijk (in Nederland en Nieuw-Zeeland) werd vormgegeven.
Zodoende was ik er opnieuw mee bezig, nu zelfs intensiever dan voorheen.
De laatste keer was tijdens dit schooljaar. In een aantal boeken kwam apostolisch leiderschap
naar voren en werd het gepresenteerd als iets waar de hedendaagse kerk weer naar zou moeten
zoeken. Dit hernieuwde mijn interesse. Des meer omdat mijn vrouw en ik een jaar eerder in
een wijk waren gaan wonen waar ik duidelijk een noodzaak zag voor een leiderschap dat breder
is dan een dominee of voorganger.
Daarnaast heeft apostolisch leiderschap in het voorjaar van 2013 in de (christelijke) media de
nodige aandacht gekregen vanwege de juridische problemen van het officiële leiderschap van
‘de Levensstroom’. Vooral de naam van Jan Zijlstra is hierin belangrijk.2 We zullen aan deze
kwestie geen aandacht besteden, maar hopen wel onduidelijkheden die mogelijk ook door dit
incident zijn ontstaan, weg te nemen.
Na overleg met mijn studiebegeleider besloot ik zodoende ‘apostolisch leiderschap’ verder te
onderzoek voor mijn masterthesis. Mijn doelen zijn daarmee tweezijdig. Ik hoop aan de ene
kant een bijdrage te bieden aan verdere doordenking van de theorie en de ontwikkeling in de
praktijk en aan de andere kant antwoord te krijgen op een aantal persoonlijke vragen.

1.2. Probleemstelling
In de Rooms-katholieke, Lutherse, Orthodoxe en Gereformeerde traditie wordt vrij algemeen
aangenomen dat in ieder geval twee bedieningen uit Efeziërs 4 (waaronder de apostel) niet
meer bestaan. Zo stelt Calvijn bijvoorbeeld dat de bediening van apostel niet meer nodig is en
ergens in de vroege kerk ophield.3 Recenter stelt ook Van Bruggen in zijn boek Ambten in de
1

De vijf waarden zijn: Supernatural, Multiplication, Apostolic leadership, Reaching the lost, Teaching (SMART).
Een korte zoekactie op het internet leidt tot genoeg informatie om een beeld te krijgen van de problematiek. In de
interviews (hfst. 3) werd de naam van Zijlstra verschillende keren genoemd.
3
“As to the passage before us, we must observe, that of the offices which Paul makes mention of, some are
perpetual, others temporary. Those that are perpetual, are such as are necessary for the government of the Church;
those that are temporary, are such as were appointed at the beginning for the founding of the Church, and the
raising up of Christ’s kingdom; and these, in a short time afterwards, ceased. To the first class belongs the office of
Teacher, to the second the office of Apostle”. John Calvin, Commentary on 1 Corithians (Volume 1), 348
(gedownload van: www.ccel.org/ccel/calvin/calcom39.html).
2
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apostolische kerk dat apostelen enkel voor de eerste eeuw gegeven zijn.4
Tegenwoordig zijn er echter groepen die pleiten voor een herwaardering van de apostel.
Zonder noodzakelijk weer formeel ‘apostelen’ aan te stellen, zoeken ze naar manieren om deze
bediening weer vorm te geven in het hedendaagse kerk-zijn. In dit onderzoek richten we ons op
de belangrijkste twee van deze groepen.
De eerste groep bevindt zich binnen de charismatische beweging.5 De doorwerking van deze
groep is internationaal en vindt zijn oorsprong aan het begin van de jaren negentig. Hier
benadrukt men de ‘vijfvoudige bediening’ als het leiderschap voor de hedendaagse kerk; alle
bedieningen zijn ‘beschikbaar’. Hoewel men in het Westen nog enigszins terughoudend is
iemand werkelijk ‘apostel’ te noemen, zien we vooral in Afrika vele apostelen opstaan.
De tweede stroming ontstond rondom de millenniumwisseling. In verschillende boeken wordt
‘apostolisch leiderschap’ genoemd als onderdeel van de paradigmaverandering die de kerk
nodig heeft om opnieuw een missionaire kerk te zijn. We zien dat deze groep zich vooral
begeeft binnen de groep die Robert Doornenbal in zijn dissertatie Crossroads de 'EmergingMissional Conversation' noemt.6 In de desbetreffende literatuur zien we dat men ruimte maakt
voor hedendaagse apostelen, meestal uitgedrukt als ‘apostolisch leiderschap’.7
Het probleem is dat deze twee groepen dit 'apostolisch leiderschap' als wezenlijk onderdeel van
kerk-zijn in de eenentwintigste eeuw zien – zonder zal de kerk het niet overleven - terwijl in de
overige kerken apostolisch leiderschap überhaupt niet erkend wordt. Wanneer deze kerken niet
meebewegen met deze ontwikkelingen zullen ze - volgens de leiders uit bovenstaande groepen
- naar binnen gerichte kerken blijven, die niet zullen overleven. Michael Frost en Alan Hirsch –
vertegenwoordigers van de tweede groep – stellen: “In fact, without this [=AL] the missional
church is unlikely to rise at all, and if it does manage to survive birth, it will not last long
because it will lack the leadership structure to sustain it over the long distance.”8
In Nederland is er – onder andere in de gereformeerde traditie – weinig bekend over deze
nieuwe stromingen. Er wordt nauwelijks over gesproken en als dit wel gebeurt, is het vaak
afwijzend. Zo viel Kees Boele onlangs nog elke vorm van ‘christelijk leiderschap’ aan in zijn
dissertatie Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap. Hij noemt Hirsch als voorbeeld voor
een beweging waarin ‘leiderschap’ te belangrijk is. Het lijkt mij daarom belangrijk dat er meer
kennis komt over de theologie en de praktijk van de bewegingen die pleiten voor een
herwaardering van apostolisch leiderschap.

1.3 Handelingsdoel
Idealiter zou er meer kennis zijn over de theorie en praktijk van groepen die pleiten voor een
herwaardering van apostolisch leiderschap, zodat er vanuit missionair oogpunt een beschrijving
en evaluatie kan worden gegeven van deze ideeën voor Nederland.

4

J. Van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk (Kampen: Kok, 1984), 63,165.
Een verdere afbakening van deze groep komt in een volgend hoofdstuk. Met name C. Peter Wagner is een
belangrijk persoon. Hij schreef boeken als: The New Apostolic Churches (NAC) en Apostles and Prophets: The
Foundation of the Church (AaP). De bespreking van de ‘vijfvoudige bediening’ in De Kerk van God I (Willem
Ouweneel, De Kerk van God I: Ontwerp van een elementaire ecclesiologie (Heerenveen: Uitgeverij Medema,
2010)) getuige van een doorwerking van deze ontwikkeling in het Nederlands taalgebied. Vgl. Derek Prince, Gods
Kerk herontdekt (Winterswijk: DPM Nederland, 2007).
6
R.J.A. Doornenbal, Crossraods: An Exploration of the Emerging-Missional Conversation with a Special Focus
on ‘Missional Leadership’ and Its Challenges for Theological Education (Delft: Eburon Academic Publisher,
2012), 4.
7
Bijvoorbeeld: STC, hfst. 10; TFW, hfst. 6.
8
STC, 165.
5
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1.4 Onderzoeksdoel
Dit is zowel een beschrijvend als een evaluerend onderzoek. Er is weinig wetenschappelijke
informatie beschikbaar en buiten de betreffende groepen om wordt er ook weinig over
gepubliceerd. We zullen de beschikbare literatuur beschrijven aan de hand van een
literatuurstudie. Aangezien enkele kerken in Nederland reeds bezig zijn met het vormgeven van
apostolisch leiderschap in de praktijk, zullen we ook dat beschrijvend onderzoeken. De
conclusie is evaluerend. Wij hopen de onderzochte theorie en de praktijk te beoordelen met
betrekking tot de missionaire gerichtheid in Nederland.

1.5 Onderzoeksvraag
De hoofdvraag luidt zodoende:
Wat is de relevantie voor de missionaire praktijk in Nederland van het opnieuw invoeren van het
apostolisch leiderschap in een aantal christelijke bewegingen?
Daarbij horen de volgende deelvragen:
(1) Wat wordt er in de hedendaagse literatuur gezegd over apostolisch leiderschap?
(2) Hoe wordt apostolisch leiderschap vormgegeven in de hedendaagse praktijk van Westerse kerken in
Nederland?
(3) Welke Bijbelse argumentatie wordt door aanhangers van dit apostolische leiderschap aangevoerd
om deze vorm van leiderschap te rechtvaardigen en hoe kan dit beoordeeld worden?
(4) Welke pragmatische argumentatie wordt door de aanhangers van dit apostolische leiderschap
aangevoerd om deze vorm van leiderschap te rechtvaardigen en hoe kan dit beoordeeld worden?

1.6 Onderzoeksmethode
De eerste deelvraag zullen we beantwoorden aan de hand van een literatuuronderzoek. Voor de
beantwoording van de tweede deelvraag zullen we mondelinge interviews met leidende figuren
in onderzochte groepen gebruiken. Voor de derde en vierde deelvraag combineren we beide
methoden.

1.7 Relevantie
Theoretische relevantie
Dit onderzoek hoopt een opzet te geven voor een theologisch onderbouwde visie op apostolisch
leiderschap. Ze doet dit gerelateerd aan de missionaire situatie in Nederland. Tevens hoopt zij
inzicht te bieden in de invulling van apostolisch leiderschap in beide stromingen, zodat er grond
gecreëerd wordt voor wederzijdse waardering en indien mogelijk verdere toenadering tussen
beide groepen. Zodoende is haar bijdrage ecclesiologisch en missiologisch.
Praktische relevantie
Dit onderzoek hoopt de praktijken aangaande apostolisch leiderschap in Nederland beter te
verstaan. Zodoende zal het kerken verder helpen in hun zoektocht naar het passend vormgeven
van leiderschap.
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2. Literatuuronderzoek naar apostolisch leiderschap
2.1 Introductie
Deze scriptie beginnen we met een literatuurstudie naar apostolisch leiderschap. Daarmee
willen we een antwoord geven op onze eerste deelvraag: ‘Wat wordt er in de hedendaagse
literatuur gezegd over apostolisch leiderschap?’ Daarnaast hopen we een kader te scheppen
voor het praktijkonderzoek van hoofdstuk 3. Binnen de literatuur worden veel verschillende
benaderingen en nadrukken gepresenteerd. We richten ons derhalve op de grote lijnen binnen
de literatuur en gaan niet in op de details.
In dit hoofdstuk zullen we geen onderscheid maken tussen ‘apostelen’ en ‘apostolisch
leiderschap’. Hoofdzakelijk omdat een dergelijk onderscheid in de literatuur ook ontbreekt.9
Aan de hand van het woord διακονία (Ef. 4:13; 1 Kor. 12:5) zullen we naast ‘apostelen’ of
‘apostolisch leiderschap’ hoofdzakelijk spreken van apostolische ‘bediening’, af en toe als ‘gave’
(δόµατα – Ef. 4:8) of ‘ambt’10. De laatste term zorgt voor een aantal problemen; we zullen
hier in hoofdstuk 4 op terugkomen. Tevens zullen we ‘kerk’ en ‘gemeente’ door elkaar
gebruiken. In het onderstaande spreken we van ‘APEST’ (‘Apostles, Prophets, Evangelists,
Shepherds, Teachers’).11 Dat is de benaming die Hirsch, Catchim en Ferguson geven aan de vijf
bedieningen uit Efeziërs 4:11.12 In dat verlengde spreken we over kerken waar ‘APE’ missen en
‘ST’ als enige overgebleven zijn.

2.2 Afbakening
Dit onderzoek richt zich op de opleving van apostolisch leiderschap in de laatste twintig jaar.
Dit is echter niet een unieke opleving in de kerkgeschiedenis; in de jaren ’30 van de
negentiende eeuw stond in Engeland een groep ‘apostelen’ op rondom John Bate Cardale. Van
de Katholiek Apostolische Kerk die hieruit ontstond, vinden we ook in Nederland nog enkele
kerken en afsplitsingen (o.a. KAG).13 Dit zijn splintergroepen die momenteel zo’n beperkte
invloed in kerkelijk Nederland hebben dat ze geen deel van dit onderzoek uitmaken.14
Wanneer we ons richten op de auteurs die in de afgelopen jaren over apostolisch leiderschap
hebben geschreven, kunnen we zowel chronologisch als ideologisch twee groepen
onderscheiden. De eerste groep vormt zich in de jaren ’90 van de vorige eeuw rondom de
persoon van C. Peter Wagner. Deze professor aan de Fuller Theological Seminary (VS, CA),
schreef vanaf 1996 meerdere boeken over apostelen.15 In 2001 werd hij de voorzittende apostel
9
Hoewel sommige auteurs nog wat terughoudend zijn in het spreken over ‘apostelen’ en daarom spreken over
‘apostolisch leiderschap’, zien we over het algemeen dat deze termen steeds meer geaccepteerd worden. Vgl. AT,
63-65.
10
De term ‘ambt’ wordt in sommige bronnen vermeden. Ambt heeft voornamelijk te maken met gezag/autoriteit.
De discussie rondom dergelijke termen zullen we in het onderstaande nog een aantal keer tegenkomen.
11
Spreken van ‘APEHL’ in het Nederlands lijkt ons niet nodig; we zijn het ook nog nergens tegengekomen.
Daarnaast klinkt APEST beter dan APEHL, sluit het aan bij de internationale discussie en wordt APEST door
verschillende leiders reeds gebruikt.
12
In TFW en STC sprak Hirsch nog van APEPT, maar in OTV en TPR is de ‘P’ van ‘Pastor’ en vervangen door de
‘S’ van ‘Shepherd’.
13
Het (sektarische) Apostolisch Genootschap is hiervan een afsplitsing.
14
Dat betekent dat we ze ook niet meenemen in het praktijkonderzoek van het volgende hoofdstuk. Meer
informatie over deze groepen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholiek_Apostolische_Kerk#Aantal_gemeentes_en_leden en
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostolischen2.jpg. Vgl. Geuze, 3-4.
15
Hij heeft minstens zes boeken over apostelen geschreven en is tevens oprichter van uitgeverij ‘The Arsenal’, die
zich onder andere specialiseert in “Apostles and Apostolic Ministry” (www.arsenalbooks.com/aboutus.asp).
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van ‘International Coalition of Apostles’.16
Hoewel vooral Wagner als de katalysator van de apostolische beweging wordt gezien,17 zijn ook
de namen van Bill Hamon en Harold Eberle van belang. Hoewel beide minder gepubliceerd
hebben, zien we een sterke invloed in Nederland. Eberle’s boek De vijfvoudige bediening in de
gemeente was invloedrijk binnen de Nederlandse Berea-gemeenten18 en Hamon wordt door
meerdere Nederlandse leiders gezien als belangrijkste inspiratiebron.19 Tussen Hamon en
Wagner zijn er meerdere verbindingen te ontdekken; Hamon schreef bijvoorbeeld een
hoofdstuk in Wagner’s The New Apostolic Churches (1998).20
Een overzicht van deze eerste groep, waarbij opvalt dat alle belangrijke auteus uit de Verenigde
Staten komen:21
Leider
C. Peter Wagner
Bill Hamon
Harold Eberle
Netwerk
International
Christian
Worldcast
Coalition of
International
Ministries
22
Apostles (ICA)
(CI)
Leerlingen/volgers23 John Eckhardt
Hector Torres
John Kelly
David Cannistraci
Dick Iverson
na 2006
Joseph Mattera
James Goll
Danny Silk
We kunnen spreken van twee generaties: de publicaties vóór en na 2006. Het tijdperk
‘Wagner’ begint rond 199624 en lijkt na zijn laatste boek over dit onderwerp (2006) te
eindigen;25 de interesse voor apostelen was mogelijk weer afgenomen.26 Vervolgens zien we
nieuwe auteurs deze gedachten weer opnemen. In hun publicaties zien we met name een
verdere uitwerking van de relatie tussen apostelen en ‘het Koninkrijk van God’.27
Beide generaties vallen onder de zogenaamde ‘Derde Golf’ (Third Wave) pinkstergelovigen;28
een term die door Wagner zelf werd geïntroduceerd. Dat betekent – naast dat zij geloven in
16

Zie coalitionofapostles.com > about ICA (geraadpleegd op 22 oktober 2013).
Joseph Mattera, Kingdom Awakening (Shippensburg: Destiny Image Publishers, 2010), 56. Vgl. M.D. Geuze,
Help! Christus’ Gemeente is in nood: Bidden om de Bedieningen in de Gemeente (Goudriaan: De Groot drukkerij
B.V., 2011), 21.
18
Wim, 26; Westerhof, 27.
19
Westerhof, 1, 10, 27; Dieleman, 1a.
20
Hoofdstuk 10. Daarnaast was Hamon deel van de ‘Kansas City Prophets’; een groep profeten door wie Wagner
is beïnvloed.
21
In zijn boek NAC reserveert C.P. Wagner ruimte voor vijf niet-Amerikaanse apostolische leiders. Geen van hen
heeft internationaal iets over apostolisch leiderschap gepubliceerd.
22
Dick Westerhof, die we in hoofdstuk 3 zullen tegenkomen, maakt deel uit van dit netwerk.
23
Op basis van gezamenlijke geschiedenis of in de vorm van een voorwoord. Zo schreef Wagner het voorwoord
van De Apostolische Dimensie: Gods plan om zijn Kerk naar de eindoverwinning te leiden (Eckhardt), The
Restoration of the Apostles and Prophets: How It Will Revolutionize Ministry in the 21st Century (Torres) en
Apostles and the Emerging Apostolic Movement: A biblical look at apostleship and how God is using it to bless his
church today (Cannistraci).
24
Niet het publicatiejaar van zijn eigen boeken, maar wel die gelijkgestemden (bijv. Cannistraci). Daarnaast tevens
het jaar van het ‘National Symposium on the Post-Denominational Church’ door Wagner georganiseerd op Fuller
(Vinson Synan, “Apostolic Practice,” Encounter: Journal for Pentecostal Ministry (2005:1): 9).
25
Het publicatiejaar van zijn laatste boek over apostolisch leiderschap: ‘Apostles Today’ (AT).
26
Vgl. De Haan, 25.
27
Mattera; Danny Silk, Culture of Honor: Sustaining a Supernatural Enviroment (Shippensburg: Destiny
Publishers, 2009), 43,45.
28
Zie bijvoorbeeld http://www.theopedia.com/Third_Wave. Ook wel ‘neo-charismatics’ genoemd (“Apostolic
Practice”, 10). Omdat deze groep zo duidelijk gekaderd kan worden, nemen we het boek van Barney Coombs
(Apostles Today: Christ’s Love-Gift to the Church (Kent: Sovereign World Ltd., 1996)) niet mee. Desalniettemin
zijn erg redelijk wat raakvlakken met onderstaande ideeën.
17
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(het herstel van) apostelen en profeten – dat zij veel nadruk leggen op ‘wonderen en tekenen’
en ‘krachtevangelisatie’ (power evangelism) propaganderen; verkondiging van het Evangelie dat
ondersteund wordt door genezingen, wonderen en profetieën. Daarin wordt ook het
missiologische karakter van deze stroming zichtbaar; Wagner is zelf ook missioloog. Binnen de
Pinksterbeweging zijn er overigens ook kerken/denominaties die bovenstaande ideeën niet
aanhangen of benadrukken.29
De tweede groep van verdedigers van het apostelschap kan worden omschreven als een groep
binnen de ‘Emerging-Missional Conversation’ (EMC).30 Volgens de Amerikaanse Darrell
Guder is deze ‘conversatie’ te karakteriseren als een antwoord op de vraag van de bekende
missioloog Lesslie Newbigin: “Can the church in the West become, again, a missionary church,
given the fact that its context has become a mission field?”31 De eerste publicatie over
‘apostolisch leiderschap’ was hier in 1998; in een boek over missionair kerk-zijn schrijft Alan J.
Roxburgh er voorzichtig over.32 Het denken over apostolisch leiderschap wordt verder
opgepakt door de Duitser Wolfgang Simson,33 de Engelsman Mike Breen34 en de Australiër
Alan Hirsch. Andere belangrijke namen zijn de gebroeders Dave en Jon Ferguson, Michael
Frost, Reggie McNeal en Neil Cole.35 Alle auteurs zijn verbonden aan en publiceren over
kerkplantingsbewegingen;36 in de meeste gevallen zijn er nauwe connecties tussen de auteurs.
David Devenish – die we ook tot deze groep rekenen – valt eigenlijk tussen de groepen;37
vanwege zijn nadruk op kerkplanting plaatsen we hem toch hier.
Hirsch is voor ons onderzoek de belangrijkste auteur uit deze groep. Hij schreef vanaf 2003 in
verschillende boeken hoofdstukken over apostolisch leiderschap.38 Zijn boek The Permanent
Revolution (2012) richt zich volledig op dit type leiderschap; hij durft daarin zelfs te stellen dat
er op dit gebied vrijwel niets van betekenisvolle omvang is gepubliceerd.39
Hoewel binnen de EMC charismatische invloeden vanuit de ‘Derde Golf’ zichtbaar zijn,40
29

Dat dit een moeilijke onderscheid is, wordt ook in Understanding the Fivefold Ministry duidelijk. Uit het betoog
van Doug Beacham wordt duidelijk dat niet alle Pentecostale denominaties in de Verenigde Staten deel uitmaken
van ‘de Derde Golf’. Daarnaast leggen niet alle Derde Golf pinkstergelovigen een grote nadruk op het herstelde
apostelschap (Doug Beacham, “The Leadershift,” Matthew D. Green (ed.), Understanding the Fivefold Ministry
(Lake Mary: Charisma House, 2005), 14).
30
Deze term komt van Doornenbal (p. 7-9), die daarmee twee groepen (Emerging Church Movement/Missional
Church Movement) bedoelt die duidelijk verbonden zijn. In zijn dissertatie haalt hij Hirsch (en STC) herhaaldelijk
aan. Vgl. ook TFW, 271.
31
Doornenbal, 6nt30; 34.
32
Alan Roxburgh, “Equipping God’s People for Mission” (hfst. 7) in: Darrell L. Guder (ed.), Missional Church: A
Vision for the Sending of the Church in North America (Grand Rapids: Eerdmans, 1998).
33
Huizen die de wereld veranderen, 1999. Hoewel hij zich op de grens tussen de twee groepen begeeft, plaatsen
we hem in deze groep vanwege zijn duidelijke connecties met andere leiders uit deze groep met betrekking tot
apostelschap.
34
Mike Breen, The Apostle’s Notebook (Eastbourne: Kingsway Communications LTD, 2002).
35
Ook de Jossy-Bass leadership netwerk series speelt hierin een belangrijke rol. Vgl. de namen in ‘Dedication’
(TPR, 5-18).
36
Zogenaamde CPMs (OTV, 37). Hoewel Wagner ook een promotor van kerkplanting is, zouden we het niet als
een hoofdzaak onderscheiden binnen zijn werken over apostelen.
37
Hij is, net als Barney Coombs, verbonden aan de ‘Restorationist Churches’ in G.B. (grondlegger: Arthur
Wallis). Hier is ook de naam van Terry Virgo in te plaatsen. Daarnaast zijn er connecties met de ‘Toronto
beweging’. Beide behoren tot de zogenaamde ‘R1’ groep binnen deze kerk. Voor meer info: Max Turner,
“Ecclesiology In The Major ‘Apostolic’ Restorationist Churches In The United Kingdom,” Vox Evangelica 19
(1989): 83-108.
38
STC (2003), TFW (2006), OTV (2011).
39
TPR, 25. De conclusie lijkt redelijk gerechtvaardigd; met uitzondering van een aantal relatief onbekende
(George Miley) of beperkte bijdragen (Daniel Sinclair) is er tot dat moment vrijwel niets gepubliceerd over AL. Ze
verwerpen daarmee de bijdragen van de ‘one-dimensional charismaniacs’, die in sommige gevallen meer kwaad
dan goed doen (“the apostolic ministry tends to have a distinctly charismatic, pragmatist, and fundamentalist
perspective.”).
40
Zie bijv. het voorwoord van The Apostle’s Notebook. Vgl. Hirsch: TPR, xxii; David Devenish, Fathering
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profileert men zich niet als Derde Golf pinksterleiders. Sterker nog; auteurs uit de EMC nemen
de auteurs uit de Derde Golf weinig serieus en er is wederzijds geen toenadering.
Chronologisch volgen ze die groep wel op en is beïnvloeding.41 Daarnaast zien we bij de EMC
een toename in intellectuele doordenking en koppeling aan wetenschappelijk onderzoek. De
auteurs uit de ‘Derde Golf’ zullen we hieronder ‘DGP’ (Derde Golf Pinksterbeweging)
noemen, de tweede groep ‘EMC’. Daarbij benadrukken we nogmaals dat het om groepen
binnen deze stromingen (DGP en EMC) gaat en dat dus niet iedereen binnen deze stromingen
bezig is met apostolisch leiderschap of dat benadrukt.

2.3 Wie en wat is een apostel?
Binnen de DGP wordt een apostel op verschillende manieren gedefinieerd. Wagner heeft de
uitgebreidste definitie: “An apostle is a Christian leader, gifted, taught, commissioned, and sent
by God with the authority to establish the foundational government of the church within an
assigned sphere of ministry by hearing what the Spirit is saying to the churches and by setting
things in order accordingly for the growth and maturity of the church and for the extension of
the Kingdom of God.”42 In de meeste andere definities of benaderingen vinden we vergelijkbare
woorden: Koninkrijk, geroepen en gezonden, autoriteit en kerk.43
We zien dat men algemeen gelooft dat apostelschap niet voor elke gelovige is weggelegd. Het is
een gave van God die aan sommigen wordt gegeven.44 De nadruk ligt op God; Hij kiest
apostelen uit. Zodoende wordt er gesteld dat een ‘zelfaangestelde apostel’ semantisch een
oxymoron is.45 Daarnaast onderscheidt Wagner het ambt van de gave. De gave wordt gegeven
door Gods genade, het ambt wordt door werken ontvangen. Het zijn namelijk de mensen die de
apostel wel of niet erkennen.46 Men kan de gave ontvangen, maar de wandel in de gave en de
mate van erkenning van de gave bepaalt de mate waarin iemand apostolisch is en er van ‘ambt’
gesproken kan worden.
Bevestiging van een apostolische gave wordt gegeven door andere apostelen of profeten. De
gave zal tevens door zowel het leiderschap als de leden van zijn lokale gemeente van de apostel
moeten worden herkend.47 Daarnaast is er ook een persoonlijke roeping nodig.48
Het ‘apostolische’ als bijvoeglijk naamwoord wordt wel breder toegepast. Zo wordt een kerk
waar het ambt van de apostel functioneert een apostolische kerk. Daarnaast kan elke gelovige
‘apostolisch’ zijn,49 wanneer ze als gezondenen deel hebben aan het vervullen van de Grote
Opdracht.50
De EMC begint bij het ‘gezonden zijn’ (ἀποστέλλω) van alle christenen;51 een missionaire
Leaders, Motivating Mission (Reprint. Crownhill: Authentic Media Limited, 2012), 5-7, Introduction nt2 en 8.
Hirsch zegt: ‘While it is true that Pentacostalism taught us [=EMC] the true value of apostolic ministry, the
Pentecostals have not been a noteworthy part of any real expression of EMC, as far as I am aware.” (TFW, 271).
41
Hirsch citeert Cannistraci (TPR, 147nt16) en Breen gebruikt Wagner (p. 25). Zie ook vorige noot.
42
AT, 27. Deze definitie is doorheen de tijd verandert. Vgl. AoP, 42.
43
Vgl. Cannistraci, 29; Harold R. Eberle, De vijfvoudige bediening in de gemeente: Het verband tussen zalving en
positie in de Kerk, 2e geheel herziene en verbeterde druk (Vlissingen: Bread of Life Uitgeverij, 2000), 22.
44
NAC, 35.
45
AT, 25. NAC, 36.
46
AT, 26.
47
Eckhardt, 89-90.
48
AT, 68. Cannistraci (p. 48-53) besteedt hier veel aandacht aan.
49
Cannistraci, 59, 80.
50
Eckhardt, 15.
51
Breen, 16,40; Ed Stetzer, Planting Missional Churches (Nashville: B&H Publishers, 2006), 29; Neil Cole and
Phil Helfer, Church Transfusion: Changing Your Church Organically – From the Inside Out, Vol. 63 of the
Jossey-Bass leadership network series (San Francisco: Wiley Imprint, 2012), 29,38; Warren Bird and Ed Stetzer,
Viral Churches: Helping Church Planters Become Movement Makers (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 73;
Neil Cole, Church 3.0: Upgrades for the Future of the Church, Vol. 49 of the Jossey-Bass leadership network

12

beweging waarin alle christenen moeten meebewegen, heeft de focus. Breen stelt: “I am
convinced that the world needs more people who recognize that they are ‘sent’ by God to bring
his kingdom, share his gospel and build his church.”52
De APEST-bedieningen worden door de meeste auteurs breder getrokken dan we hierboven
zagen.53 Algemeen is men het eens dat er minstens vijf zijn.54 Daarna lopen de mening uiteen,
ook over wie deze bedieningen heeft.55 Breen gelooft dat iedere gelovige (minstens) één van de
bedieningen heeft.56 Hirsch gelooft – in dat verlengde – dat APEST in de scheppingsorde wordt
weerspiegeld.57 Efeziërs 4:8-9 wordt dan uitgelegd als de bevrijding van mensen die apostolisch
of profetisch zijn geschapen en nu zijn vrijgezet als gaven aan de kerk.58 Daarmee is er ruimte
voor niet-christenen om ‘apostelen’ te zijn, bijvoorbeeld in een bedrijf.59 Daarnaast bezit
iedereen alle bedieningen in een bepaalde mate; mensen zijn namelijk nooit eendimensionaal;
ze functioneren op verschillende niveaus.60

Figuur 2.161
Toch onderscheidt men binnen de bedieningen (vervolgens)62 drie verschillende niveaus (zie
figuur 2.1). Simson legt dit uit aan de hand van menselijke ontwikkeling: in een kind is alles in
potentie al aanwezig, maar het zou onnatuurlijk zijn om een jongen al een vader te noemen.63

series (San Francisco: Wiley, 2010), 103.
52
Breen, 13. Deze nadruk zien we in zijn hele boek terugkomen: 16,40. Vgl. Stetzer, 29; Cole and Helfer, 29, 38.
53
Devenish levert kritiek op deze ontwikkeling (p. 7,55-59)
54
Neil Cole, Alan Hirsch and Wolfgang Simon, “The 4-1-1 on the Ephesians 4;11 Team,” (Ontario: CMA
Conference, 2008): 92:50vv. Volgens Hirsch, (TFW, 172) zijn de bedieningen wel difinitive, maar niet final.
55
“The 4-1-1 on the Ephesians 4;11 Team,” 13:24vv.
56
Breen (p. 157), Cole en Helfer (p. 103,137) en Simson (Houses that change the World. Towards a ReIncarnation of Church (1998), 173) zien dat anders.
57
TPR, 53. We komen dit soort verwijzingen naar de scheppingsorde wel vaker tegen. In OTV stelt Hirsch dat vijf
van de zes mDNA-elementen ook terug te vinden zijn in andere bewegingen (p. 123). Vgl. TFW: “I would strongly
argue that APEPT is in actual fact part of the DNA of all God’s people.” (p. 171).
58
TPR, 54.
59
Meerdere auteurs zien een plaats voor ‘werkplaats apostelen’. Hoewel Catchim en Hirsch hierin in eerste
instantie geen onderscheid maken tussen christenen en niet-christenen, stellen anderen dat deze de kerk zijn
‘uitgevlucht’ omdat er geen plek was voor hen (Simson, 90. Vgl. Reggie McNeal, Missional Communities: The
Rise of the Post-Congregational Church, Vol. 55 of the Jossey-Bass leadership network series (San Francisco:
Wiley, 2011), 121).
60
TPR, 127.
61
TPR, 66.
62
In “The 4-1-1 on the Ephesians 4;11 Team” benadrukt Hirsch: “leadership is secondary” (15:58) en “This is not
a leadership text.” (13:24v).
63
“The 4-1-1 on the Ephesians 4;11 Team,” 26:00v.
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Leiderschap wordt daarmee gekoppeld aan volwassenheid.64 Degenen in leiderschap verschillen
qua roeping en bediening alleen in mate en capaciteit van hen op ‘niveau’ 1 en 2 (resp. ‘gifting’
en ‘ministry’).65 Het wordt dan ook niet gezien als ‘ambt’.66 Toch is er in sommige gevallen wel
ruimte voor een speciale roeping. Zo stelt Breen dat hij bijna niemand met een apostolische
bediening kent die niet een speciaal moment van roeping heeft ervaren.67
Dat leidt tot een kerkmodel zoals dat zichtbaar is in figuur 2.2. De apostel is verantwoordelijk
voor het apostolische team, dat als geheel verantwoordelijk is voor de apostolische taken (in dit
geval drie).

Figuur 2.268
In beide groepen gelooft men dat meerdere bedieningen mogelijk zijn.69 Breen maakt het
verschil tussen een ‘base’ en een ‘phase’ bediening.70 Elke gelovige – volgens Hirsch en Breen –
heeft een basisbediening; dit is Gods ontwerpspecificatie;71 aan de hand van een vragenlijst
kunnen gelovigen deze bediening ontdekken.72 Daarnaast kan er sprake zijn van een
fasebediening; door een tijd in de nabijheid van een andere bediening dan de basisbediening te
zijn, wordt de gelovige in een fase meegenomen waarin een andere bediening enige tijd de
64
Cole stelt dat APEST werkt op een ander niveau; niet ‘hoger’ maar ‘volwassen’ (“The 4-1-1 on the Ephesians
4;11 Team,” 3:21v).
65
TFW, 171; TPR, 66. “Everyone may have a gifting, and therefore a possibility of a maturing ministry, but not
everyone functions as a leader within his or her scope of ministry.” Vgl. Breen, 157.
66
TFW, 153; STC, 168; zie verder hfst. 4 van deze scriptie.
67
Breen, 189, 202.
68
TPR, 129; TFW, 175.
69
TPR, 125v., figuur 4.5. Bijv. Eberle, 28-29.
70
Vgl. TPR, 121v.
71
Breen, 181,190.
72
Ibid., 162v.
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overhand krijgt.73
We concluderen dat ‘apostelschap’ bij de EMC minder duidelijk wordt neergezet en
afgebakend dan bij de DGP,74 maar dat men op bestuurskundig vlak systematischer is.

2.4 Wat doet een apostel?
Wanneer we kijken naar de invulling van apostelschap valt een aantal zaken op. Allereerst zien
we dat DGP voornamelijk vanuit de Bijbel invulling geeft aan de apostolische bediening. Bij
EMC heeft men meer oog voor het gebruik van andere wetenschappelijke inzichten – met
name vanuit de sociale wetenschappen.75 Daar wordt apostolisch leiderschap bijvoorbeeld
gekoppeld aan allerlei modellen en persoonskenmerken. Zo stelt Hirsch dat de Myers-Briggs
personaliteitstypes van een apostel bijvoorbeeld ENTJ, INTJ, INTP, ENTP zijn.76
Hirsch ziet apostolische leiderschapsstijlen als beslissend, strategisch en gericht op het
ontwerp.77 Een apostel stelt zich constant de vraag: “Helpt dit om onze capaciteit voor missie te
vergroten?” Hij kan erg gedreven zijn, veeleisend, manipulatief en insensitief.78 Een kerk waarin
alleen een apostel aanwezig is en PEST missen, zal op deze gebieden dan ook de mist in gaan
(autocratisch, veeleisend, druk om te ontwikkelen).79 Dit laat duidelijk zien dat alle vijf de
bedieningen nodig zijn; pas dan is synergie mogelijk. Geen van de bedieningen is bedoeld om
op zichzelf te functioneren.80
Zodoende is dit model een vervanging van een model waarin enkele leiders alles moeten doen
en kunnen. Er is een erkenning van verschillende leiderschapsstijlen, waardoor iedereen kan
werken vanuit zijn of haar kracht. Men ziet het model van Paulus als “a dynamic synergy of
different giftings and motivations pulling together in harmony and unity for the building up of
the whole.”81
Ten tweede maken beide groepen onderscheid tussen paulinische en petrijnse apostelen.82 Het
paulinische model wordt gekenmerkt door woorden als crosscultureel, pionier en stichter. Het
petrijnse door intercultureel, visionair en architect. Apostelen uit het eerste model stichten
volgens Hirsch missionaire gemeenten, zij uit het tweede model zorgen dat gemeenten
missionair blijven (entrepreneur tegenover ‘intrapreneur’). Wagner koppelt de invulling van de
apostolische taak aan het werk dat de apostel deed op het moment dat hij geroepen werd:

73

Ibid., 184-6.
Vgl. Doornenbal, 170.
75
Vgl. Reggie McNeal, The Present Future: Six Though Questions for the Church. Vol. 46 of the Jossey-Bass
leadership network series (San Francisco: Wiley, 2003), 118.
76
TPR, 94.
77
Ibid., 94-96 (tabel 2.1).
78
Neil Cole and Ross Rohde, “Apostolic Leadership in Organic Church Movements,” (Orlando: CMA
Conference, 2008): 10:00v.; “The 4-1-1 on the Ephesians 4;11 Team,” 9:00v.
79
Vgl. TPR, 131.
80
Ibid., 102,119v; Terry Virgo, The Spirit-Filled Church: Finding Your Place in God’s Purpose (Oxford:
Monarch Books, 2011), 155.
81
STC, 174. Vgl. Daniel Sinclair, A Vision of the Possible (Milton Keynes: Authentic Media, 2005), 167.
82
TPR, 161v. (zie ook tabel 6.1), 188. Dit wordt vervolgens nog eens opgedeeld in ‘explorers’ en ‘catalysts’
waarbij er vier soorten ontstaan (165v). Vgl.: Devenish, 41v.
74
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Petrus was een visser toen hij geroepen werd en Paulus een tentenmaker.83
In de literatuur worden veel verschillende kenmerken van apostelen besproken. We noemen
eerst de (algemene) kenmerken die door beide groepen genoemd worden. Daarna zullen we de
kenmerken bespreken die uniek zijn per groep. Hoewel de lijsten met kenmerken van
apostelen vrij uitgebreid zijn, wordt erkend dat apostelen niet precies hetzelfde doen. Hoewel
iedere auteurs bepaalde nadrukken legt, zien we nergens een kenmerk dat volgens de
meerderheid van de auteurs noodzakelijk aanwezig moet zijn.84 Toch lijken deze eerste tien
kenmerken wel kernkenmerken te zijn.
1. Apostelen zijn pioniers. Voornamelijk binnen de EMC krijgt dit kenmerk veel aandacht;85
daarbij gaat het om toekomstgerichtheid, breken met traditie, vermenigvuldiging, risico nemen
en anderszijn, baan breken van het Koninkrijk. Daarom ook wel ‘entrepreneurs’. Een apostel
heeft een natuurlijke drang naar avontuur en risico.86 Hiermee verbonden: intolerantie ten
opzichte van passiviteit, een heilige ontevredenheid, ruimte om te experimenteren en
innovatie.87 Bij de DGP gaat het vooral om het ontdekken van nieuwe gebieden en regio’s.88
2. Apostelen creëren een context waarin de rest van APEST zich kunnen ontwikkelen. Bij de DGP ook
verbonden aan het vorige punt; vanuit hun pionierspositie creëren ze een grondvlak voor de
vier overige bedieningen om zich te ontwikkelen. De EMC noemt het herkennen van leiders en
dat apostelen ‘call out the other giftings’.
3. Apostelen zijn vaders voor de gemeenten (1 Cor. 4:14-21).89 Binnen de DGP krijgt dit een
behoorlijke nadruk.90 Apostelen leiden nieuwe leiders op; ze zijn geestelijke vaders voor hen
(Vgl. 1 Cor. 4:15). In dit verlengde is er aandacht voor generaties; de volgende generatie mag
niet kwijtraken wat deze generatie heeft ontvangen. Ook Devenish benadrukt dit punt.91 Vanuit
deze categorie spreekt men ook over ‘patriarchal/relational authority’92
4. Apostelen stichten kerken. Op basis van Efeziërs 2:20 worden apostelen samen met profeten
83
SoA, 28. Hier wordt Johannes ook genoemd, maar die komen we verder nergens tegen als model voor een
bepaald type apostelschap.
84
Het onderstaande is een samenvatting van een aantal lijsten met kenmerken en taken. Van de DGP: AT, 24, 2829, 31-33; CQ!, 117-121; Silk, 44; Torres, 116v; John Eckhardt, De Apostolische Dimensie: Gods plan om zijn
Kerk naar de eindoverwinning te leiden (Vlissingen: Bread of Life Uitgeverij, 2003), 82-85; Eckhardt (in: Torres),
123v; Eberle, 23-24; Prince, 193-204; Willem Ouweneel, De Kerk van God I: Ontwerp van een elementaire
ecclesiologie (Heerenveen: Uitgeverij Medema, 2010), 306-309; Rick Joyner, The Apostolic Ministry (Fort Mill:
Morning Star Publications, 2004), 80-90; Jaap Dieleman, De Apostel: handboek voor het herkennen van ware en
valse apostelen (Vlissingen: Stichting de Heilbode, 2008), hfst. 5 (‘Kenmerken van de apostel’), hfst. 6 (‘Het werk
van de apostel’); Cannistraci, 90-92. Volgens hem (p. 95) komt het neer op twee fundamentele taken: “planting
and watering”. Van de EMC: TPR, 53, 75, 94v, 105, 142-148; Breen, 43v, 71 (Breen gebruikt de vierdeling
‘Pioneering, Planting, Bridging, Building’, maar de invulling van deze termen overlapping met andere van
onderstaande termen); STC, 188; McNeal (2011), 112-4; McNeal (2003), 117; Simson, 84; TFW, 153v, 168-170;
Devenish, 39-54,87,198,208; Sinclair, 6-7,9-11; “Apostolic Leadership in Organic Church Movements,” 6:3015:10, “The 4-1-1 on the Ephesians 4;11 Team,” 4:30-7:25; Virgo: 148-154; Cole (2010), 157nt5.
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the apostle”). Ook: Cole and Helfer, 62.
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gezien als de fundamenten van de (lokale) kerk. De hedendaagse ‘herontdekking’ van
kerkplanting wordt daarmee verbonden aan het apostolische.93 Ze laten geboren worden,
bouwen en overzien. Bij de EMC zien we ‘planten’ als kenmerk; het zaaien van het Evangelie in
onaangebroken grond (meestal verbonden met het ‘planten’ van een kerk).94; daarbij is vooral
veel cultureel inzicht nodig. Ook wel: bruggenbouwer, fundamentenlegger, architecten.
5. Apostelen onderhouden wereldwijde/regionale netwerken en relaties.95 De apostel werkt in deze zin
op translokaal/macroniveau,96 waarbij hij verantwoordelijk is voor de regionale cohesie van
lokale kerken in de beweging (‘glocal’).97 Hiermee staat hij van alle bedieningen het verst van
de lokale kerk.98 Daarbij grijpt hij ook in bij crisissituaties. Zijn autoriteit is in dit geval moreel
of inspirationeel.99
6. Apostelen verspreiden het christendom (of: ‘de regering van God’). Volgens de EMC gebeurt dit
voornamelijk door middel van kerkplanting. Hirsch splitst het op in nieuwe contexten en
culturen (‘missionary innovation’) en nieuwe vormen van kerk-zijn en methoden voor
bestaande kerken (‘missional innovation’).100 In deze zin werkt de apostel centrifugaal.101 De
apostel heeft een missionaire impuls met een focus op de levensvatbare toekomst en uitbreiding
van de christelijke beweging.102 Ze hebben een ‘externe’ gerichtheid;103 ze zijn gericht op het
bereiken van de wereld.
7. Apostelen werken in een team.104 Hun partnerschap met profeten wordt in dit kader benadrukt,
evenals het feit dat Paulus voornamelijk in teamverband te werk ging.
8. Apostelen hebben ‘geloof’. Dit wordt door de DGP verbonden aan het doen van tekenen en
wonderen (2 Cor. 12:12).105 Een andere term in dit verband: ‘vrijzetten van geloof’ (het
aanwakkeren/een basis voor creëren).106 De EMC is iets terughoudender en stelt dat ze een
atmosfeer creëren van verwachting, betekenis en visie:107 “Apostolic leadership brings a natural
understanding of the supernatural, not the hyped-up version.”108
9. Apostelen zijn bewakers van de kern en fundamentele ideeën van de kerk (theologisch).109 Apostelen
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zijn bewakers van de leer en zijn gericht op ‘the big picture’.110 Voor Hirsch gaat het dan om
het missionaire DNA van de kerk; dat wordt gewaarborgd door de apostelen. Men legt er de
nadruk op dat alles wat nodig is voor de continue ontwikkeling van de gemeente reeds
aanwezig is, het moet alleen ‘te voorschijn komen’; apostelen zorgen daarvoor.111
10. Apostelen initiëren en mobiliseren beweging (zie §2.5). Daarbij spreekt Hirsch over apostolische
vermenigvuldiging tegenover ‘evangelistische’ toevoeging.112 De apostelen hebben een
katalyserende functie binnen de Gods gemeente; ze starten een beweging en zorgen dat die
versnelt.
Daarnaast zijn er nog een aantal kenmerken die we enkel bij de DGP zien:113
1. Apostelen hebben een geestelijke gave (‘anointing’). Onderdeel van deze gave is een sterke
invloed. We kunnen ook spreken van geestelijk(e) autoriteit of gezag.
2. Apostelen hebben een buitengewoon karakter. In de literatuur van de DGP is dit een zeer
belangrijk punt. Wagner noemt het “the sine qua non for apostolic ministry”, maar is
wat dat betreft uniek.114 Andere woorden die in dit kader worden genoemd zijn: de
heiligheid, nederigheid en integriteit van een apostel.115
3. Apostelen hebben een roeping. In §2.3 zagen we reeds dat de apostelen een externe en
interne roeping moeten hebben. De interne roeping wordt soms gekoppeld aan ‘Jezus
hebben gezien’. Hoewel sommigen dit als absolute voorwaarde zien voor
apostelschap,116 zeggen anderen dat het soms het geval is.117
4. Ontvangen van openbaring (Ef. 3:5). Apostelen zijn degenen die ‘de hemel naar de aarde
brengen’ (vgl. Mat. 6:10) en dus is openbaring van groot belang. Hier wordt ook het
partnerschap met profeten belangrijk. Andere begrippen in de literatuur die hetzelfde
lijken te zeggen: visie, hemelse gerichtheid,118 verbreiding van het koninkrijk van
God.119
5. Apostelen ondergaan vervolging.120 Paulus is hierin voorbeeld (2 Kor. 11:5,24-25), maar
ook de buitencanonieke levenseinden van de twaalf apostelen worden hier
aangehaald.121
6. Apostelen stellen oudsten en diakenen aan. De oudsten zijn wel de hoogste lokale autoriteit
in de kerk;122 zij zenden vervolgens weer apostelen uit.123 Het verschil is dat oudsten en
diakenen een positie hebben en worden aangesteld door mensen. Apostelen worden
aangesteld door God.124
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7. Onderhouden van kerken. Hier staan de taken van apostel binnen reeds gestichte kerken
centraal, met name aan de hand van Efeziërs 4 en 1 Korintiërs. Daarbij moeten we
vooral denken aan: onderwijzen, uitzenden, toerusten, disciplineren.
8. Geestelijke oorlog voeren. Hier zien we vooral de invloed van Wagner; hij heeft ook veel
geschreven over geestelijke oorlogsvoering en dus koppelt hij de twee onderwerpen.
Volgens Eckhardt zijn apostelen sterk(er) in het bestrijden van (territoriale)
demonische bolwerken (2 Kor. 10:4).125 Hieronder vallen ook: bestrijden van toverij
(Hnd. 13:8-11;16:16-18)126 en het uitdrijven van demonen (Hnd. 19:12).
9. Voorzien van bedekking (‘covering’). Dit is een moeilijk punt, dat af en toe benadrukt
wordt. Als voorbeeld voor leiders wordt de zending van Phoebe (Rom. 16:1-2) en
Timoteüs (1 Kor. 16:10-11) genoemd. Het gaat hier om een bepaalde geestelijke
verantwoordelijkheid die een apostel neemt over een kerk of een aantal leiders.
10. Aantrekken en verdelen van financiële middelen (Hnd. 4:34-35). Geld wordt in dit verband
een aantal keer genoemd;127 apostelen zorgen dat het er is en dat het goed terecht
komt.
Bij de EMC zien we dat ‘planter’ toch een van de belangrijkste kenmerken is. Zo stelt Cole –
voordat hij zijn lijstje met kenmerken van de apostel presenteert – dat hij niet kan leven met
lijstjes waar ‘kerkplanting’ niet in voor komt (“I don’t know what bible they are reading.”).128
Er is beperkt aandacht voor ‘valse’ apostelen.129 De schrijvers binnen de DGP stellen dat ze zich
richten op wat ‘waar’ is, zodat wat ‘vals’ is herkend zal worden.130 Een van de dingen waar men
binnen deze groep wel aandacht voor heeft, is het machtsmisbruik met betrekking tot
autoriteit. Binnen dat kader worden drie punten benadrukt.
Ten eerste spreekt men van ‘sferen van autoriteit’. Wagner stelt: “Apostles have awesome,
divinely imparted authority, but outside their God-determined sphere they don’t have any
more authority than any other member of the Body of Christ!”131 Hij maakt daarbij onderscheid
tussen verticale, horizontale en ‘workplace’ apostelen.132 Verticale apostelen leiden een
netwerk van kerken aan de hand van relaties. Horizontale apostelen dienen leiders door ze met
elkaar te verbinden voor verschillende doeleinden.133 Werkplekapostelen doen het werk van
apostelen op de werkvloer/in business.134
Ten tweede spreekt Wagner over vermenigvuldigende netwerken, waar elke keer nieuwe
apostelen ontstaan en dus de invloed van één apostel beperkt wordt. Hij stelt als regel dat
wanneer er apostolische netwerken ontstaan, die (1) niet groter mogen zijn dan 50 tot 150
kerken per apostel, (2) gericht moeten zijn op het continu opleiden van nieuwe apostelen en
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(3) telkens nieuwe netwerken moeten laten ontstaan.135
Het derde punt is het belangrijkste; dit wordt regelmatig benadrukt. Verschillende auteurs
benadrukken dat autoriteit weinig tot niets met hiërarchie te maken heeft. Apostelen werken
vooral op basis van vriendschappen of relaties gestoeld op vertrouwen. Dit woord zien we in de
literatuur vaak terugkomen.136 Men spreekt zich sterk uit tegen ‘controle uit angst’.137
Apostolische netwerken138 worden gezien als een familie;139 de apostolische inspraak in
gemeenten wordt vaak gezien als de inspraak van de vader in het leven van een zoon
(vaderschap).140 Dat veronderstelt ook dat deze netwerken geen democratische organisaties
zijn.141 Vanwege het ‘hoge’ gezag van een apostel, is ‘accountability’ bijzonder belangrijk;142
autoriteit vraagt namelijk om verantwoording.143
De auteurs uit de EMC benadrukken voortdurend dat APEST niet een nieuw hiërarchisch
systeem is; ‘hiërarchie’ hoort niet in de kerk.144 Zo stellen Hirsch en Frost in STC: “The
missional church adopts an apostolic, rather than a hierarchical, mode of leadership. [...] It
abandons the triangular hierarchies of the traditional church and embraces a biblical, flatleadership community”145. Men is vanwege een dergelijke connotatie enigszins terughoudend in
het gebruiken van het woord ‘apostel’ en spreekt zich duidelijk uit tegen kerkelijke dictators,
autocratische leiders en CEO’s.146 In dat verlengde wordt gesproken over een weerzin tegen
excessen, titels en gezagsmisbruik.147 Dit wordt redelijk vaak in verband gebracht met de DGP
doordat men dergelijke bijdragen op het gebied van apostolisch leiderschap beschrijft als:
“largely one-dimensional and fundamentalist, lack depth, and are front-loaded with domination
theology with its overly hierarchical and elitist notions of leadership, the kind of which the Lord
expressly forbids” 148.

2.5 Waarom zijn er vandaag apostelen (nodig)?
Beide groepen hebben een verklaring voor de heropleving van de apostolische bediening, zij het
een verschillende. Wagner noemt de tijd na het herstel van de bedieningen uit Efeziërs 4 de
‘Second Apostolic Age’.149 Het is de door God bepaalde (‘kairos’) tijd waarin de kerk haar
volwassenheid zal bereiken.150 Deze gedachte van ‘volwassenheid’ in combinatie met ‘herstel’
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staat centraal voor de plaatsing van de huidige opleving van apostelen in de geschiedenis volgens
de DGP.
Vrijwel alle auteurs hanteren daarbij dezelfde uitleg van de kerkgeschiedenis. Er wordt een
bredere ontwikkeling van herstelbewegingen waargenomen, beginnend met de Reformatie.
Daarop volgt het herstel van de ‘waterdoop’ (1600), ‘heiliging’ (1700), ‘genezing’ (1800) en
‘de doop in de Heilige Geest’ (1900).151
Over het algemeen plaatsen de auteurs van de DGP het eerste (echte)152 herstel van de
bedieningen in de jaren ’70; daarin ontstaat een hernieuwde aandacht voor ‘de evangelist’.
Rondom 1980 begint het ambt van profeet op te komen in gemeenten en in het laatste
decennium van de twintigste eeuw zien we vervolgens het herstel van het ambt van de
apostel.153 Hoewel men dus overtuigd is dat er iets fundamenteels miste in het leiderschap van
de kerk in de afgelopen 1800 jaar, benadrukt men wel dat Jezus zijn kerk zal bouwen (Mat.
16:18) en dat in de hele kerkgeschiedenis heeft gedaan.154
De twintigste-eeuwse herstelbewegingen leiden volgens Wagner tot ‘The (New) Apostolic
Reformation’ (NAR).155 Deze ‘reformatie’ is niet beperkt tot een denominatie. De kerken die
zich binnen de NAR bewegen zijn volgens Wagner de snelst groeiende kerken ter wereld en
verbinden zich in (apostolische) netwerken,156 gebaseerd op persoonlijke relaties. Ze zijn
gericht op dienen in plaats van controleren.157
Hun voornaamste kenmerk is dat ze ‘apostolisch’ zijn. Dit betekent niet alleen de erkenning
van hedendaagse apostelen, maar ook een sterke gerichtheid op missie.158 Daarmee zetten ze
zich onder andere af tegen het huidige kerkleiderschap van herders/leraren en ‘administrators’
(κυβερνήσεις).159 Wagner voegt ‘nieuw’ toe vanwege het verschil met kerken die al lange tijd
‘apostolisch’ zijn.160 Hij spreekt vervolgens van ‘Reformatie’ omdat de veranderingen op z’n
minst zo radicaal zijn als tijdens de protestantse Reformatie,161 waarvan deze reformatie een
voortzetting is. Onder deze veranderingen – die behoorlijk uiteenlopen – is de hernieuwde
visie op leiderschap de belangrijkste.162 Het verschil met de oudere opvatting is volgens Wagner
vooral de hoeveelheid geestelijke autoriteit gedelegeerd door de heilige Geest aan individuen:
apostelen.163
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Hamon noemt de tijd na het herstel van de bedieningen uit Efeziërs 4 ‘de tijd van de heiligen’.
De focus ligt nu op hen, aangezien dat ook de richting van de Efezetekst zelf is (v. 12). In dit
verlengde wordt ook wel gesproken over een ‘faceless generation’; een generatie waardoor
God krachtige dingen doet, maar waarbij de focus niet op de individuen zal liggen maar op
God.164
Het denken over deze nieuwe reformatie is nauw verbonden met de idee dat de kerken zich
naar een ‘post-denominationele’ tijd bewegen waarin apostolische netwerken veel belangrijker
worden.165 Hierin zien we een zeker verzet tegen institutionalisering; hoewel men beseft dat
organisatie en regels niet verkeerd zijn, is men op zoek naar vrijheid en vooral gericht op het
niet willen ‘vastleggen’ van het werk van God.166 Apostelen (en profeten) zijn volgens Wagner
“a dynamic for ongoing expansion and development.”167 Zij bewegen met de Geest mee en
zorgen er op die manier voor dat de kerk niet opnieuw institutionaliseert.
Dit is het gedachtegoed waar de EMC bij aansluit. Daar benaderen de auteurs de opkomst van
apostolisch leiderschap vanuit het ‘post-christenheid’ idee.168 Men verdeelt de kerkgeschiedenis
in drie perioden: tot 313 (met een positieve waardering), vanaf 313 tot heden
(‘Christenheid’169 - negatieve waardering) en de laatste twintig jaar (‘missionaire tijd’ –
opnieuw positief).170 De ‘Christenheid’ tijd had de volgende kenmerken: de kerk had een sterke
binding met de staat, het Westen was ‘christelijk’ en een associatie of zelfs een zekere
verbondenheid met de kerk werd voor elke westerling verondersteld.171
Doordat de kerk een bevoorrechte positie in de samenleving had, is ze volgens onder andere
Hirsch haar missionaire gerichtheid kwijtgeraakt.172 In de hierdoor ontstane ‘maintenance’
kerken rege(e)r(d)en de herders en leraars (ST) en verdwenen de missionaire bedieningen
(APE).173 De fatale consequenties van een kerk onder ST-leiderschap worden in de literatuur
constant benadrukt.174 Daarbij wordt met name gewezen op het onvermogen om mee te gaan
met culturele en maatschappelijke veranderingen.175 ST-kerken worden gekarakteriseerd door
de zorg voor de kudde (binnen) in plaats van een gerichtheid op de mensen die (nog) niet deel
zijn van de kudde (buiten).176
In dat kader vergelijkt Hirsch de kerk met een organisatie.177 Iedere organisatie doorloopt
dezelfde processen, die we schematisch kunnen weergeven als de curve van een
standaardnormale verdeling (de ‘levenscyclus’178).179 Er is een begin door een positieve
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beweging op de y-as, vervolgens ontstaat er momentum, eindigend in een piek (x = 0), en een
eind waarbij y opnieuw 0 (bij benadering) is (zie figuur 2.3). Volgens de auteurs begeven alle
Westerse ‘mainstream’ denominaties zich momenteel in de laatste fase van deze cyclus.180
Figuur 2.3181
Voor de auteurs is het doel het herstel
van de missionaire kerk zoals zij die in
het Nieuwe Testament tegenkomen.
Daarbij sluit men zich aan bij het idee
van de missio Dei; de kerk is in de eerste
plaats medewerker in de missie van
God. Een ‘uitgaande’ beweging is
daarbij
fundamenteel.
In
het
postchristenheid tijdperk zijn volgens
deze groep twee aanpassingen nodig: de manier waarop er wordt nagedacht over de kerk, en de
manier waarop er wordt gekeken naar leiderschap. Deze twee aanpassingen komen bij elkaar in
de term ‘apostolisch’.182 Het opkomende (oude, eerste) paradigma wordt daarmee de
‘apostolische beweging’ genoemd. De apostolische beweging keert terug naar het ‘originele
script’ of ‘primaire algoritme’.183 Dit betekent onder andere – maar is er niet tot beperkt – een
herstructurering van leiderschap naar de vijfvoudige bediening en dus een revitalisatie van het
apostelschap.184
De hernieuwde apostolische interesse staat dus in het teken van de missionaire gerichtheid.185
Hirsch stelt: “The apostolic gifting is specifically given to the church to generate and sustain
missional movement.”186 Zo ook Devenish: “Apostolic ministry is intended to make the church
apostolic, that is, clear on its foundation in the purposes of God and its mission to reach the
world.”187 Aan de hand van dit uitgangspunt wordt ‘apostolisch’ veel als bijvoeglijk naamwoord
gebruikt. Zo wordt er gesproken over ‘apostolische actie’, ‘helderheid’, ‘imagination’ en
‘passion’.188
Hiermee wordt het apostolische intrinsiek verbonden aan het missionaire.189 De apostolische
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bediening is volgens Hirsch en Simson vanwege zijn generatieve en katalytische kenmerken
namelijk het behulpzaamst in het tegengaan van het kerkelijk verval dat is ontstaan in het
christenheidtijdperk.190 In een samenleving die enorme culturele veranderingen ondergaat,
zorgt apostolisch leiderschap voor een frisse missionaire gerichtheid naar de wereld.191 De
kerkgeschiedenis ondersteunt dit; volgens Hirsch is er namelijk nog nooit een transformatieve
en exponentieel groeiende beweging geweest die niet gekatalyseerd werd door een apostolische
bediening.192
Met deze benadering probeert men het bovengenoemde proces van institutionalisering te
beïnvloeden.193 Het ‘Reformata et semper reformanda’ (vandaar: The Permanent Revolution) staat
centraal; Jezus gaf de kerk met de apostel een mogelijkheid voor continue vernieuwing van
theologie en praktijk.194 Een goede samenwerking van APEST zorgt voor een continue
beweging (movement). Vanuit figuur 2.3 kunnen we dan denken aan een ‘sigmoid growth’, een
s-curve waar vóór de daling een impuls wordt gegeven zodat een nieuwe stijging kan
plaatsvinden.195 (figuur 2.4)
Figuur 2.4196
In het Westen is de apostolische beweging
momenteel nog niet heel groot.197 Hirsch en
Catchim geven aan dat “the holism of
Ephesians 4:11 has effectively been discreet,
marginalized, or deliberately ejected almost
entirely from our thinking and practice.”198
Volgens de auteurs is dit wereldwijd wel een
minderheidspositie; er zijn honderd
miljoenen gelovigen die vandaag de dag wel met dit paradigma werken.199 Dat het Westen niet
langer rekent met de bedieningen uit Efeziërs 4 wordt dan ook gezien als het werk van de
duivel.200

2.6 Apostolisch leiderschap in Nederlandse literatuur
Ten slotte willen we kort kijken naar apostolisch leiderschap in de Nederlandse literatuur. In de
Amerikaanse DGP literatuur komt af en toe het misbruik van het apostelschap ter sprake.201 In
veel gevallen leidde dit misbruik tot persoonlijke verwonding. Jaap Dieleman – stichter en
president van ‘De Heilbode’ en al langere tijd bezig met apostolisch leiderschap – schrijft zijn
boek ‘De Apostel’ (2008) met deze mensen, die blijkbaar ook in Nederland aanwezig zijn, in
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zijn achterhoofd.202 Vanuit dat vertrekpunt besteedt dit boek meer aandacht aan valse apostelen
dan de bovenstaande literatuur.203 Hij zet daarbij bijvoorbeeld ‘koningen’ af tegen ‘vaders’.204
Valse apostelen gedragen zich als koning, terwijl een apostel het beste als vader kan worden
gezien. Deze invulling van apostelschap sluit aan bij zijn eerdere boek ‘Apostolisch
Vaderschap’.205 Daarin schrijft hij vanuit de opvolging van Elia door Elisa en Maleachi 3:23-24
over vaderschap en het geven van (geestelijke) zegeningen aan nieuwe generaties.206
De inhoud van zijn boeken ligt in het algemeen in lijn met de rest van deze literatuurstudie. Een
aantal afwijkingen:
1. Bij de kenmerken van een ware apostel legt hij veel nadruk op zwoegen, onvermoeid
doorgaan en werkelijk ‘de minste’ zijn (p. 91, 103, 140).207
2. In het laatste hoofdstuk spreekt hij over ‘apostolische passie’. Hier komt geduld,
doorzetten, focus en lange termijn visie aan de orde.
Een andere Nederlandse bespreking van apostolisch leiderschap is te vinden in de EvangelischeDogmatische Reeks van W.J. Ouweneel. In ‘De Kerk van God I’ (2010) bespreekt hij de
vijfvoudige bediening in twee hoofdstukken. Hij stelt: “het wordt hoog tijd dat de Kerk weer
vrijmoedig gaat spreken over de apostolische [...] bediening”208. Zijn denken staat redelijk in lijn
met de bestudeerde literatuur. Het volgende viel ons op:
1. Ouweneel koppelt alle lokale bedieningen binnen de kerk aan APEST (p. 288). Zo kan
apostelschap gekoppeld worden aan alle leiderschap, herderschap aan alle vormen van
pastoraat.
2. Ouweneel besteedt – net als Dieleman – tijd aan valse apostelen en bespreekt in dat
kader een groot aantal Bijbelteksten (p. 309-11).
Ds. M.D. Geuze – een emeritus hervormd predikant – schrijft over de apostolische bediening
in zijn boek Help! Christus’ Gemeente in nood (2010). De globale lijn van zijn verhaal kent
raakvlakken met hetgeen hierboven is geschreven. Ons viel op:
1. Geuze verbindt de bedieningen van Christus aan de gaven van de Geest; de stroom van
de gaven hebben de bedding van de bedieningen nodig (p. 7). Dit is zover wij weten de
enige plek waar deze koppeling gemaakt wordt.
2. Hij heeft meer aandacht voor de ontwikkelingen binnen de gehele kerkgeschiedenis (p.
19-20,70-71).
Ten slotte noemen we kerkplanter en apostolisch werker Ronald van der Molen. In zijn boek
Plant een kerk (2008) spreekt hij verschillende keren over ‘apostelen’. We proeven bij hem een
mix van zowel de DGP als de EMC. Zo legt hij de nadruk op de apostel als kerkplanter, maar
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gebruikt hij ook termen en voorbeelden die in dit kader minder gebruikelijk zijn.209 Een tweetal
opmerkingen:
1. Hij gebruikt in zijn beschrijving van apostelschap veel landbouwtermen. Zo vergelijkt
hij de vijfvoudige bediening met de vijf basismineralen die de bodem moet bevatten om
gezonde groei van bomen en planten te bevorderen. In dat geval is de apostel de fosfor
die verkregen wordt uit de bemesting (p. 158-9).
2. Doorheen zijn boek geeft hij een aantal kenmerken van apostelen, maar nergens
presenteert hij een overzicht of systematische uitwerking. Zo beschrijft hij apostelen als
“mensen die God heeft geroepen om een geestelijk overzicht te hebben over een groep
mensen of een gebied. Dit zijn pioniers, veroveraars en strategen binnen het Lichaam.
Visionaire leiders die vaak meervoudig begaafd zijn.” (p. 162). Apostelen richten zich
op “het bredere plaatje” (p. 164) en “starten nieuwe gemeenschappen rondom mensen
die tot geloof zijn gekomen.” (p. 236).

2.7 Conclusie
Dit hoofdstuk probeerde een antwoord te geven op de vraag: ‘Wat wordt er in de hedendaagse
literatuur gezegd over apostolisch leiderschap?’. Aan de hand van het bovenstaande concluderen
we het volgende:
- De literatuur over apostelen kunnen we globaal opsplitsen in twee groepen, die elkaar
chronologisch opvolgen. De eerste groep noemden we ‘Derde Golf’ pinksterleiders
(DGP). De belangrijkst naam binnen die groep is C. Peter Wagner. De tweede groep
vonden we binnen de EMC (Emerging-Missional Conversation) – dat we daarom ook
als naam gebruikten – waar vooral Alan Hirsch belangrijk is.
- Binnen de DGP wordt apostelschap uitgewerkt van specifiek naar algemeen. Het wordt
in de eerste plaats verbonden met het leiderschap, de autoriteit en de gerichtheid op
het Koninkrijk van God van een bepaald persoon. Tot deze gave moet je door God
worden geroepen; de (h)erkenning ervan ligt bij medechristenen. Dan vindt het
vervolgens zijn doorwerking in de kerk. De EMC werkt van algemeen naar specifiek.
Men begint bij het ‘gezonden zijn’ van alle christenen. Vervolgens ziet men sommige
mensen die hierin tot leiderschap geroepen zijn.
- Bij de verdere invulling van apostolisch leiderschap zagen we dat de DGP de Bijbel als
belangrijkste bron gebruikt; de EMC maakt naast de Bijbel veel gebruik van
wetenschappelijke onderzoeken. Toch zijn er veel overeenkomsten; beide
onderscheiden verschillende soorten apostelen. Verder kwamen we op tien
gemeenschappelijke kernkenmerken van apostolisch leiderschap. De DGP
onderscheidde daarnaast nog een aantal extra kenmerken.
- We zagen dat ‘relaties’ en ‘vertrouwen’ belangrijke aspecten zijn in het tegengaan van
machtsmisbruik; apostolisch leiderschap is relationeel in plaats van hiërarchisch. We
zagen dan ook dat men constant benadrukt dat apostolisch leiderschap niet een nieuw
hiërarchisch systeem is.
- De herontdekking van apostelen is volgens de DGP een herstelwerk van God, speciaal
voor deze tijd.
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We denken daarbij aan termen als ‘doorbreken’, ‘geestelijk overzicht’ en ‘tevoorschijn roepen’.
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-

Apostelen staan volgens beide groepen garant voor constante beweging van de kerk
(tegen de institutionalisering). Volgens de EMC zijn apostelen daarom behulpzaam
voor het herstel van de missionaire kerk.
Nederlandse literatuur over apostolisch leiderschap sluit hoofdzakelijk aan bij de DGP.
De auteurs hebben oog voor een aantal zaken die in de overige literatuur van dit
hoofdstuk onderbelicht waren.
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3. Vormgeving van apostolisch leiderschap in de
hedendaagse praktijk van Nederlandse kerken
3.1 Onderzoeksopzet
Het tweede deel van deze scriptie is een praktijkonderzoek. Daarmee willen we antwoord
geven op de deelvraag: ‘Hoe wordt apostolisch leiderschap vormgegeven in de hedendaagse
praktijk van Westerse kerken in Nederland?’
We benadrukken hier dat dit een beschrijvend onderzoek is; aan de hand van interviews met
Nederlandse leiders die apostolisch leiderschap gebruiken, benoemen of herkennen, proberen
we informatie over apostolisch leiderschap in de praktijk te verzamelen. Daarmee zijn dit
echter geen praktijkonderzoeken in gemeenten naar de uitwerking van apostolisch leiderschap.
Dat zou een heel ander soort onderzoek zijn, waarvoor dit als vooronderzoek zou kunnen
dienen. We hebben zo’n onderzoek hier niet gedaan omdat we daarvoor te weinig informatie
hadden. Het is niet duidelijk welke leiders met dit onderwerp bezig zijn, wat de gedachten
daarbij zijn en hoe zij eventuele doorwerking in de praktijk zien. Om in de interviews de
praktijk wel centraal te laten staan, proberen we door te vragen naar ervaringen en
praktijkbevindingen. Daarnaast zoeken we in de interviews in de eerste plaats niet naar een
bevestiging van hoofdstuk 2.
Toch vormde de literatuur van het vorige hoofdstuk wel een richtlijn voor de vragenlijst tijdens
de interviews (bijlage 1). De belangrijkste reden daarvoor is dat we in dit hoofdstuk wel willen
voortborduren op het vorige hoofdstuk. We zullen dan ook zien dat de term ‘apostolisch
leiderschap’ soms anders wordt gebruikt dan we in het vorige hoofdstuk zagen. Vanwege
uiteenlopende benaderingen proberen we toch dicht bij het onderwerp te blijven zoals dat in
het vorige hoofdstuk naar voren kwam. We zullen in dit hoofdstuk ook steeds een
terugkoppeling maken naar het vorige hoofdstuk.
Aangezien het in dit hoofdstuk gaat over Westerse kerken in Nederland, zullen we ons in dit
praktijkonderzoek beperken tot Nederlandse autochtone leiders. De immigrantenkerken
blijven hierdoor buiten beeld. Dit heeft een tweetal redenen: het onderzoeksdomein kan zo
beperkt blijven en er is geen cultuurvertaling nodig. Vooral in de Afrikaanse en LatijnsAmerikaanse immigrantenkerken wordt er veel gebruik gemaakt van titels aan de hand van
bedieningen. Wij zijn hier niet genoeg in thuis om dit op waarde te kunnen schatten. Ook de
Westerse kerkleiders die uit Amerika of Oceanië komen – we denken hier bijvoorbeeld aan
leiders in ‘C3’ en ‘Hillsong’ kerken – zullen we niet meenemen in dit onderzoek.210

3.2 Respondentenselectie
Dit onderzoek kent moeilijkheden die passen bij een onderwerp waar nog weinig over bekend
is. Dat zagen we met name bij het vinden van een goed criterium voor leiders die voor dit
onderzoek belangrijk kunnen zijn. In eerste instantie gingen we op zoek naar leiders die de
term ‘apostolisch leiderschap’ kenden en gebruikten. Al snel bleek dat er binnen de
pinksterkerken van Nederland een groep leiders was die aan dat criterium voldeed. Een tweede
criterium was dat we leiders zochten met een bredere invloedssfeer dan een lokale gemeente.211
210
Hier ligt een interessant onderzoeksgebied voor verder onderzoek. Naast deze groepen sluiten we ook de
groepen uit die we in hoofdstuk 2 geen aandacht gaven; dat zijn de ‘apostolische kerken’ zoals de KAG en het
Apostolisch Genootschap.
211
Hoewel dit moeilijk meetbaar is, beperken we ons tot leiders met een invloedssfeer groter dan 1000 mensen of
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Dit heeft vooral te maken met de grootte van het draagvlak binnen de Nederlandse kerken dat
daarbij hoort. Het zorgt tevens voor een zekere kwaliteitsbewaking.
Deze leiders konden we vrij gemakkelijk vinden en waren meestal meteen bereid tot een
interview. Derhalve hebben we – mede aan de hand van de informatie uit het vorige hoofdstuk
– zorgvuldig bekeken wie in deze hoek werkelijk met apostolisch leiderschap bezig waren.
Een aantal kerken/netwerken gaven daarbij duidelijk aan niet met apostolisch leiderschap bezig
te zijn: Bethel (Drachten),212 de kerken van het ‘City Life Church’ netwerk,213 en de Vrije
Evangelisatie Zwolle (VEZ).214 Er waren twee netwerken/denominaties die aangaven dat ze
momenteel bezig zijn om hun leiderschapsstructuur aan te passen aan de vijfvoudige bediening.
Rafaël Nederland verwachtte dat in de lente van 2014 dit proces meer vorm had gekregen.215
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is met een vergelijkbare
structuurverandering bezig.216 Het Vineyard-netwerk heeft niet gereageerd op emails; ook
telefonisch waren zij niet beschikbaar. We weten dus niet in welke mate zij bezig zijn met
apostolisch leiderschap. Daarbij moet wel vermeld worden dat er op hun website niets over te
vinden is.217 Het onderstaande geeft derhalve een redelijk compleet beeld van de hedendaagse
praktijk van apostolisch leiderschap binnen de Nederlandse pinksterbeweging.218
Dit zijn de pinksterleiders die we voor het huidige hoofdstuk interviewden: Wim219 (bijlage 3),
Jaap Dieleman (bijlage 4), Bert de Haan (bijlage 5), Jan Friso (bijlage 6), Mattheus van der
Steen (bijlage 7), Dick Westerhof (bijlage 8) en Gerard de Groot (bijlage 9).
Tijdens het vooronderzoek waren er echter ook een aantal leiders die aangaven de term
‘apostolisch leiderschap’ wel te gebruiken, maar niet duidelijk tot de bovenstaande groep
behoorden. Via Alan Hirsch kwamen we bij Marc van der Woude, die ons vervolgens wees op
‘apostolische werker’ Ronald van der Molen. Beide gaven aan ‘apostolisch leiderschap’ in de
praktijk te gebruiken en waren bereid een interview te geven. Daarnaast gaf André
Meulmeester aan dat hij de term gebruikte in zijn gemeenten; ook hij vond tijd voor een
interview (bijlage 10). Deze drie leiders vielen derhalve binnen de bovengestelde criteria, maar
waren niet nadrukkelijk pinksterleiders.220 In ieder geval nog twee leiders voldeden aan die
criteria, maar konden om uiteenlopende redenen niet worden geïnterviewd: Theo Visser en
Rudolf Setz.221
met een veelvoud aan kleine gemeenten.
212
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verbonden is met het Hillsong-netwerk en in zekere zin dus buiten ons onderzoeksgebied ligt, zijn de meeste
leiders van kerken in dit netwerk van Nederlandse afkomst.
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Vervolgens waren er nog een aantal leiders die aangaven wel met apostolisch leiderschap bezig
te zijn, maar de term niet nadrukkelijk te gebruiken of niet behulpzaam te vinden. Matthijs
Vlaardingerbroek valt in deze laatste categorie (bijlage 11). Zo ook Bert en Arnold, twee
kerkplanters van een breder (gereformeerd) netwerk van kerken.222 Zij gaven aan apostolisch
leiderschap in de praktijk te zien, zonder het per se zo te noemen.223 Dit interview (bijlage 12)
is anders dan de rest; hierin spraken we eerst over een bepaald soort leiderschap dat zij zagen
opkomen, om vervolgens te kijken of dat raakte met een lijst van kenmerken van apostolisch
leiderschap (bijlage 2). Zowel Vlaardingerbroek als Bert en Arnold voldoen aan de hierboven
gestelde criteria, met daarbij de opmerking dat ze de term dus niet of weinig gebruiken.
Tijdens dit onderzoek hebben we ook contact gehad met Martijn Vellekoop. Wij spraken hem
met name ter oriëntatie op dit onderzoek. Hij voldoet niet aan de criteria, maar heeft wel veel
ervaring met missionair-zijn. Vanuit die rol zullen we hem een aantal keer aanhalen. We tellen
hem dus niet mee als respondent in dit hoofdstuk.
We vermelden dat voor twee respondenten, Van der Woude en Vlaardingerbroek, het
belangrijk was wat wij (onderzoeker) onder apostolisch leiderschap verstonden. We hebben
daarop als werkdefinitie een lijst met apostolische kenmerken opgestuurd (bijlage 2). Deze lijst
vond herkenning224 en bood genoeg grond voor een interview.225 We beseffen dat we daarmee
het interview een richting hebben gegeven, maar enkel de term was voor deze twee leiders te
vaag om iets toe te zeggen.226 In deze interviews hebben we derhalve opzettelijk gezocht naar
de bevestiging van de opgestelde kenmerken in de praktijk.
Ten slotte noemen Ds. Geuze. Hij is emerituspredikant afkomstig uit Harderwijk. Hem hebben
we, vanwege zijn bekendheid met dit onderwerp en kennis van de apostolische beweging in
Nederland, ook geïnterviewd (bijlage 13).
Alle geïnterviewde leiders hebben de vragenlijst voorafgaand aan de interviews ontvangen. We
maakten in principe gebruik van gedeeltelijk gestructureerd interview zodat in ieder geval een
aantal onderwerpen ter sprake kwamen, maar weken zo nu en dan af van de volgorde of de
vragen. Hierdoor had het ook iets weg van een halfgestructureerd interview. De interviews
bestonden grofweg uit drie delen; allereerst een persoonlijk deel, waarin naar de betrokkenheid
bij het onderwerp wordt gevraagd. Vervolgens is er een gedeelte dat gaat over de apostolisch
leiderschap. Ten slotte een gedeelte dat gaat over de ontwikkeling van apostolische leiderschap
in Nederland en de toekomst ervan. De interviews zijn digitaal opgenomen en later
getranscribeerd. Een aantal geïnterviewde leiders hebben vanwege vertrouwelijke of gevoelige
informatie achteraf besloten hun interview niet als bijlage beschikbaar te stellen of liever
met apostolische leiderschap bezig te zijn, maar antwoordde hij niet meer op verdere uitnodigingen. Theo Visser
gaf aan dat hij geloofde in apostolisch leiderschap (vanuit Efeze 4), maar dat hij geen tijd had om daarover te
praten. Hij gaf tevens aan dat hij niemand kende die er in de praktijk mee bezig was.
222
Deze namen zijn op verzoek geanonimiseerd. Zij achtten het niet nodig dat hun namen algemeen bekend
werden.
223
In emailcontact stelde Arnold (op de vraag of hij geloofde in de bedieningen van Efeze 4 voor nu): “Jazeker
geloof ik dat de bedieningen uit Efeze 4 belangrijk zijn. Ik geloof ook dat ik in de context waarin ik werk iets zie
dat veel meer op Efeze 4 lijkt dan op het patroon predikant-ouderling-diaken.”
224
Vlaardingerbroek stelde: “Ik herken een aantal mensen (inclusief mijzelf) in jouw omschrijving van een
apostel.”
225
Wanneer wij een dergelijke lijst aan andere pinksterleiders hadden voorgelegd zouden zij mogelijk ook
herkenning vinden. Het leek ons, vanwege de omvang en het beschrijvende karakter van het onderzoek, verstandig
om het huidige onderzoek te beperken tot die leiders die zelf aangaven met apostolisch leiderschap bezig te zijn.
226
Tijdens de interviews hebben we de lijst overigens niet gebruikt. Uitzondering daarop is het interview met Bert
en Arnold; zij hadden de lijst voor het interview niet gezien.
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anoniem te blijven.
Schematisch kunnen we het bovenstaande als volgt weergeven:
Leiders die apostolisch
Pinksterleiders /
leiderschap benoemen en
Van der Molen
gebruiken
Van der Woude
Meulmeester
Leiders die apostolisch
Vlaardingerbroek
leiderschap niet benoemen, wel
Bert en Arnold
herkennen/gebruiken

Ds. Geuze
(als expert)
Vellekoop

3.3 Eerste observaties
Hoewel we een gedeeld gedachtegoed herkennen over de hele breedte van de groep,
onderscheiden we opnieuw twee groepen. De eerste groep zullen we ‘pinksterleiders’
noemen, de tweede groep ‘kerkplanters’. De benaming van de tweede groep is niet heel
gelukkig, maar een zekere focus op ‘kerkplanting’ lijkt de belangrijkste gemeenschappelijke
deler van deze groep.
Het onderscheid tussen de groepen is te rechtvaardigen op basis van een aantal kenmerken.
Allereerst kennen de leiders binnen de groepen elkaar over het algemeen redelijk goed, maar is
er tussen de groepen weinig tot geen contact. Ten tweede distantiëren de kerkplanters zich
nadrukkelijk van een hiërarchische invulling van apostolisch leiderschap die ze bij de
pinksterleiders herkennen. Daarnaast legt men in de beide groepen duidelijk verschillende
nadrukken. Ten vierde zijn de kerkplanters veel voorzichtiger in het gebruiken van de term
apostolisch leiderschap; zij geven het soms liever een andere naam.227 Ten slotte proeven we bij
de pinksterleiders een grotere bekendheid met dit type leiderschap; bij hen is dit onderwerp
verder ontwikkeld.

3.3.1 Pinksterleiders

Vanuit de interviews merken we ten eerste op dat de pinksterleiders een redelijk duidelijk
beeld hebben van wat apostolisch leiderschap is en hoe het werkt in de praktijk.228 Hier speelt
de leeftijd van de leiders mogelijk een rol; zij zijn gemiddeld wat ouder dan de kerkplanters en
hebben de opkomst van apostolisch leiderschap in de jaren ’90 veel bewuster meegemaakt.
Toch moeten we tegelijk opmerken dat de groep Nederlandse charismatische leiders die met
apostolisch leiderschap bezig zijn niet bijzonder groot is.229
Ten tweede zien we dat er binnen deze groep een redelijk eenduidig beeld is van wat apostolisch
leiderschap is en wat de kenmerken ervan zijn; dat beeld is tevens redelijk in lijn met de
literatuur uit het vorige hoofdstuk, en dan met name de literatuur uit de DGP. Het lijkt erop
dat men binnen de grenzen van de 'groep' blijft. We kunnen ons in dit kader afvragen of men
gewoon de literatuur goed kent, of dat de praktijk goed wordt beschreven in de literatuur van
de DGP. Op basis van de praktijkvoorbeelden in de interviews mogen we van dat laatste
uitgaan.
In dat verlengde moet – ten derde – worden opgemerkt dat C. Peter Wagner (nog steeds) een
227
‘Apostolisch werker’: Van der Molen, ‘Bisschop’: Arnold, 29-31/Bert, 29,30 (Arnold, 8: “Dus van het woord
‘bisschop’ ben ik minder vies dan van het woord ‘apostel’”).
228
Dit wordt bevestigd in de woordenwolk (figuur 3.1). In de woordenwolk van de charismatische leiders
(opgebouwd vanuit 3000 woorden) zijn er veel overeenkomsten.
229
Dit is in lijn met wat De Haan aangeeft: “Er zijn maar weinig kerken in Nederland waar leiders erkend worden
in het apostolische. Die zijn misschien op een of twee handen te tellen.” (De Haan, 21).
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belangrijke rol speelt in de ideeën rondom apostolisch leiderschap en de uitwerking ervan.
Hoewel er ook andere namen genoemd worden, speelt hij – net als in de literatuurstudie – een
hoofdrol. De meerderheid geeft aan een of meerdere werken van Wagner gelezen te hebben.
Daarnaast volgt men zijn theologie over het algemeen zeer nauw; zo zien we verschillende
keren het idee van ‘workplace apostles’ terugkomen of het onderscheid tussen ‘horizontale’ en
‘verticale’ apostelen.230
Ten slotte merken we hier op dat er in de interviews veel wordt gesproken over ‘apostolisch
vaderschap’.231 Dat lijkt soms zelfs een extra categorie van leiders die geen apostelen zijn, maar
die aan jonge leiders wel het vertrouwen en de erkenning geven die ze nodig hebben om
apostolisch leider te kunnen worden.232 Waar deze invloed vandaan komt, is niet geheel
bekend. Wel zagen we dat dit eerder ook als kenmerk werd onderscheiden (§2.4) en ook
centraal stond in een boek van Dieleman (§2.6). Daarnaast kan er opnieuw een verband zijn
met de gemiddelde leeftijd van deze groep die minstens tien jaar hoger ligt dan de kerkplanters.

3.3.2 Kerkplanters
In de onderzoeksopzet (§3.2) werd reeds duidelijk dat de kerkplanters minder nadrukkelijk met
apostolisch leiderschap bezig zijn dan de pinksterleiders. Dit is waarschijnlijk deels de
doorwerking van de wereldwijde ontwikkeling, waarbij de EMC ook later kwam dan de DGP.
De meeste leiders in deze groep zijn onzes inziens Nederlandse stemmen binnen de EMC.
Hoewel men binnen deze groep voornamelijk Hirsch koppelt aan apostolisch leiderschap,
merken we op dat geen van de geïnterviewden The Permanent Revolution heeft gelezen. En
hoewel Hirsch en zijn boeken redelijk bekend zijn (met name STC)233 en zijn belichting van
apostolisch leiderschap (of APEST) als waardevol wordt ervaren, maakt men geen gebruik van
zijn verdere uitwerking. De doorwerking van Hirsch’ gedachtegoed in de Nederlandse kerken
wordt door Vlaardingerbroek dan ook nagenoeg ontkend: “[D]ie [=Hirsch] heeft totaal geen
invloed gehad in de kerk in Nederland.”234 Hoewel hij hier gebruikmaakt van een hyperbool,
lijkt de mate waarin Hirsch invloed heeft gehad in Nederland beperkt. Hoewel de
geïnterviewde leiders uit deze groep over het algemeen redelijk te spreken zijn over zijn
(eerste) boeken, blijft het daar bij.235
Er worden desalniettemin weinig tot geen andere namen genoemd wanneer we vragen naar
auteurs over apostolisch leiderschap. Van der Woude – die door Alan Hirsch genoemd werd als
iemand die er in Nederland mee bezig was – geeft de algemene gedachte goed weer:
“[I]k vind eigenlijk dat Alan daar [=AL] het beste over schrijft. Ook hoe hij de
apostolische cultuur schetst. Ik vind eigenlijk dat hij de beste is op dat gebied. De
meeste nuances en het meest holistisch beeld van hoe dat kan functioneren.
Tegelijkertijd zijn er heel weinig situaties bekend waar dat ook echt goed functioneert.
Voor een deel is het wel een theoretisch model.”
Dit is onzes inziens, zeker wat betreft de kerkplanters, een belangrijke opmerking. We merken
230

Wim, 46; De Groot, 1,17; Westerhof, 13.
O.a. Dieleman, 1e, 2b; Groot, 8-10,14; De Haan, 18, 24: in zijn beschrijving van Bottenbley: “Hij is ook een
vader voor velen, daarom is hij apostolisch leider.”
232
Dieleman: “En er zijn in de kerk ook mannen die geen apostels zijn, maar wel vaders; die integer zijn, een goed
karakter hebben; betrouwbare, geweldige mannen Gods.” (5c).
233
Met name Van der Woude en Vlaardingerbroek hebben Hirsch uitvoerig bestudeerd. Toch is er – interessant
genoeg – ook bredere kennis. Zo hebben beide tevens boeken van C. Peter Wagner gelezen (Vlaardingerbroek, 34).
234
Vlaardingerbroek, 48.
235
Zie bijv. Arnold, 2-4/Bert, 2-6 en Arnold, 37 en Bert, 35 (dus met name STC). Ook Van der Molen geeft aan
dat hij een aantal werken van hem (deels) heeft gelezen (STC en TFW).
231
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dat deze leiders veelal nog zoekende zijn naar wat het verder zou kunnen betekenen. Toch
zullen we hieronder zien dat het in de praktijk steeds meer vorm krijgt. Het bovenstaande heeft
dan ook een duidelijk voordeel; hierdoor kunnen we in deze groep – duidelijker dan bij de
pinksterleiders – theorie onderscheiden van praktijk; wat in de interviews naar voren komt, zal
voornamelijk gebaseerd zijn op de praktijk.

3.4 Wat en wie is een apostel?
De pinksterleiders hebben een duidelijk beeld van wat apostolisch leiderschap is. We zien hier
dezelfde woorden terugkomen als in §2.3, al zullen we straks ook zien dat bepaalde aspecten
minder duidelijk belicht worden (§3.5). Wel beperken ook de pinksterleiders apostolisch
leiderschap tot een aantal mensen.236 Friso geeft de gedachte goed weer: “Ik denk niet dat elke
gelovige apostolisch is. Iedereen kan een vorm van gezonden zijn, maar dat is niet echt
apostolisch.”237 Volgens de pinksterleiders heeft dus niet elke gelovige een apostolische gave. In
dat verlengde worden ook de overige bedieningen uit Efeziërs 4 beperkt tot een select groepje
mensen.
We zien verder dat er onderscheid wordt gemaakt in de mate waarin apostolisch leiderschap
zichtbaar is. Hoewel men apostolisch leiderschap ziet als een roeping waar je mee geboren
wordt,238 moet het vervolgens wel tot rijping, volwassenheid komen. Dat is een belangrijk
punt:
“Er zijn mensen die in potentie geroepen zijn tot die vijfvoudige bediening, maar die
nog karaktervorming nodig hebben. Want je hebt ook onvolwassen apostelen, terwijl
ze wel een roeping van God hebben. [...] Want hij [=een apostel] kan wel een enorme
bekwaamheid hebben om te overzien, inspireren, mobiliseren, motiveren; maar welke
karaktertrekken heeft hij? [..] Want het zijn sterke benen die de weelde kunnen
dragen.”239
De ontwikkeling van een apostel, zoals Dieleman die hier beschrijft, zien we terugkomen in de
levens van verschillende leiders. In het algemeen kunnen we het volgende patroon
onderscheiden met betrekking tot de ontwikkeling van apostolische leiders. In de eerste plaats
is er ‘roeping’. Zo kan het zijn dat mensen uitspreken dat je een apostolische roeping hebt. De
meeste leiders zijn echter gewoon in de praktijk aan de slag gegaan en merkten daarbij dat ze
‘andere’ dingen deden dan de meeste voorgangers; ze hadden dus een ander soort roeping. De
‘vruchten’ van het (apostolisch) werk leidden vervolgens tot de erkenning van de apostolische
bediening.240 Dat is erkenning van een roeping (zie §3.5.4), waardoor het proces zich opnieuw
herhaalt en de bediening ‘sterker’ wordt.
De meeste leiders leggen in dit proces vooral veel nadruk op de vruchten van iemands werk; er
is geen afvinklijst of een test om te bepalen of iemand wel of niet een apostel is, maar de
‘resultaten’ zullen het bewijzen. Het is dus mogelijk dat iemand tot apostelschap is geroepen –
dat zou zichtbaar moeten worden in profetische woorden – maar dat het niet zichtbaar wordt in
zijn leven; zo iemand is dan geen apostel. Dit is een lastig spanningsveld. Er is een initiële
roeping nodig, maar de vruchten zorgen uiteindelijk voor de erkenning van de apostolische
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Westerhof, 23; Van der Steen, 1 (maakt zelfs onderscheid tussen AL en apostel).
Friso, 18.
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Van der Steen, 1; De Haan, 4.
239
Dieleman, 5c. Vgl. De Groot, 1.
240
Wim, 3.
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bediening. Het is een organisch proces.241
We zien de idee van ‘dubbele bediening’ ook terugkomen. Iemand die wel apostolische
eigenschappen heeft, maar meer nadruk legt op zijn evangelistische bediening wordt
bijvoorbeeld een ‘apostolische evangelist’.242
Binnen de kerkplanters kunnen we met betrekking tot apostolisch leiderschap drie
benaderingen onderscheiden. Meulmeester vult apostolisch leiderschap vooral in vanuit
gavengericht gemeente-zijn van Christian Schwarz. Daarbij wordt apostolisch leiderschap een
van de 20-30 gaven die we in de gemeente tegenkomen.243 Hoewel deze invulling wezenlijk
verschil met de invulling van dit onderzoek, bleek het interview achteraf wel waardevol.
Een tweede benadering is die van Bert en Arnold; zij vullen apostolisch leiderschap
voornamelijk vanuit een bisschopsfunctie in; een netwerkleider waarin meerdere kerken
participeren. Deze benadering blijkt dicht bij apostolisch leiderschap uit dit onderzoek te staan.
De overige respondenten volgt een derde benadering;244 deze staat het dichtst bij de ideeën van
de EMC en de lijn van hoofdstuk 2.
Binnen de derde benadering is men bekend met de term ‘apostolisch leiderschap’ en heeft er
meestal al wat over gelezen. Daarnaast functioneert het in zekere mate reeds in de praktijk. We
zien dit bij Vlaardingerbroek245 en nog sterker bij Van der Molen. Hij beschrijft:
“...toen [=februari 2001] ben ik me in dit onderwerp [=AL] wat meer gaan verdiepen.
Daarvoor was ik er ook al wat meer mee bezig, maar toen ben ik het echt wat serieuzer
gaan bestuderen. Ik heb dan ook gevraagd aan God: ‘Is dit het waar u me voor vraag? Is
dit het waar u me voor roept? En als dat zo is, wilt u dat dan ook bevestigen? Dat
mensen dat ook zo benoemen?’ En daar zijn verschillende dingen in gebeurd sinds die
tijd. Bijvoorbeeld: daarna ben ik een netwerk gaan oprichten in Nederland; daarna ben
ik heel duidelijk door de VPE gevraagd. En toen werd er ook voor mensen gebeden en
werd er openlijk zo gezegd van: ‘Ronald die gaat dit doen, dus wij herkennen in hem
het apostolische ambt of die bediening.’”
In het algemeen zien we dat de kerkplanters aan de ene kant zoekende zijn naar wat apostolisch
leiderschap precies is.246 Het ontbreekt dan ook – in lijn met de EMC – aan heldere definiëring
van de grenzen van apostolisch leiderschap; men laat zich niet duidelijk uit over de breedte van
het leiderschap. We zouden zelfs durven stellen dat de ideeën die we in het vorige hoofdstuk
tegenkwamen, ver voorlopen op de ideeën die we hier vinden; in de theorie was het verder
uitgekristalliseerd. We vinden hier bijvoorbeeld nergens schema’s als in §2.3.
Aan de andere kant zien we dat het in de praktijk steeds meer vorm krijgt; dat wordt vooral
duidelijk uit de rijtjes en voorbeelden die gegeven worden wanneer er over de kenmerken van

241
Zie bijv. De Haan, 4. Ook: Wim, 40; De Groot, 10; Geuze, 7; Friso, 5, 7, 8. Zie ook het citaat van Van der
Molen hieronder.
242
Westerhof, 30-31; De Groot, 7.
243
In deze benadering heeft iedereen twee of drie kerngaven, die zichtbaar worden aan de hand van een test. Toch
betrekken we Meulmeester in dit onderzoek, zeker omdat hij op verschillende momenten ook meegedacht vanuit
de andere benadering, die hij herkent vanuit de praktijk.
244
De benaderingen van Van der Woude, Vlaardingerbroek en Van der Molen lijken dus redelijk op elkaar.
Laatstgenoemde wordt door alle anderen aangewezen als een voorbeeld van een ‘apostolisch leider’ (bijv.
Vlaardingerbroek, 9 en 39).
245
Vlaardingerbroek, 5-7,23-24.
246
Vlaardingerbroek, 3 en Onderzoeker, 32-34 (let ook op ‘roeping’).
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apostolisch leiderschap wordt gesproken.247 Daarin zien we een ontwikkeling die onzes inziens
erg belangrijk is. Hoewel men vanuit een redelijk pragmatische insteek met betrekking tot
leiderschap de zoektocht naar kerkelijk leiderschap niet in de Bijbel begint, komt men toch uit
bij een type leiderschap dat wij aan de hand van het vorige hoofdstuk ‘apostolisch’ zouden
noemen. Dit zien we duidelijk bij Bert en Arnold,248 maar ook bij Vlaardingerbroek en Van der
Woude. Daarnaast wordt het duidelijk dat apostolisch leiderschap in dienst staat van de
missionaire gerichtheid van de gemeente. Het is niet opmerkelijk dat juist deze leiders, die zich
allemaal duidelijk bezighouden met missionaire projecten, nadenken over apostolisch
leiderschap. Het is vervolgens minder helder waar het dan precies om gaat.249

3.5 Wat doet een apostel?
We zullen hier aandacht geven aan de kenmerken van apostolisch leiderschap zoals die vanuit de
interviews naar voren kwamen; zodoende hopen we een beeld te krijgen van hoe apostolisch
leiderschap wordt vormgegeven in de praktijk in Nederland. Allereerst proberen we een aantal
kenmerken te onderscheiden die in beide groepen terugkomen. Vervolgens besteden we
aandacht aan een aantal specifieke kenmerken van de pinksterleiders en bespreken we ‘het
voorbeeld van de hand’ iets uitgebreider, aangezien dat in de interviews vaak terugkwam.
Daarna zullen we de kenmerken bekijken aan de hand van een woordenwolk. Ten slotte
bespreken we de verhouding tussen ‘hiërarchie’ en apostelen.
Voordat we verder gaan, wijzen we op bijlage 2. In het interview zagen we dat Arnold en Bert
een aantal kenmerken duidelijk bevestigden. Vlaardingerbroek stelde in emailcontact achteraf
zelfs dat hij hier zijn handtekening onder zou zetten, als hij moest aangeven wat apostolisch
leiderschap precies was.

3.5.1 Veelgenoemde kenmerken

Bij het verwerken van de interviews hebben we de interviews doorzocht op kenmerken van
apostelschap. Die hebben we vervolgens gekoppeld aan de apostolische kenmerken uit het
vorige hoofdstuk. We zijn geen extra kenmerken tegengekomen, maar zagen een aantal niet
bevestigd worden. We beginnen met de veelgenoemde kenmerken; dat zijn kenmerken die
door minstens vier leiders genoemd werden.
1. Apostelen zijn bewakers van de kern en fundamentele ideeën van de kerk. Apostelen als de bewakers
van de leer zien we bij De Groot (10) en Wim (16). Van der Molen stelt: “Als je met apostelen
werkt ontvang je het bredere plaatje. Zij denken in uitbreiding van het Koninkrijk en
strategieën om dat te doen. Ze laten je zien waar je staat, waar je naartoe gaat en hoe je daar
kunt komen.”250 Ook ‘contextualisatie’ wordt een aantal keer genoemd,251 Dieleman verbindt
apostelen aan ‘het bewaken van de leer’252 en oog hebben voor ‘het grote plaatje’. Dit wordt
door Bert en Arnold herkend in de praktijk. Apostelen richten hun aandacht op waar het
247

Hoewel Vlaardingerbroek (3 en 13) dit lijkt tegen te spreken, is bij hem wel zichtbaar dat hij redelijk aanvoelt
wat ‘apostolisch leiderschap’ is (zie 7 en 42).
248
Arnold, 25 (“Maar het interesseert ons dus voorlopig nog niets of de bijbel daar iets over zegt of andere
bronnen; wij zien gewoon dat leiderschap zo werkt.”), 40, 41, 47 (“Terwijl we nu creatieve chaos zien op sommige
plekken en dus ruimte voor bijbelse bezinning: ‘Hé, hadden we daar niet iets voor?’ Dat vind ik dus leuk.”), 56.
Bert, 10, 36-38, 40.
249
Arnold, 34.
250
Zie ook Arnold, 32: “Dus dat apostolische heeft inderdaad ook iets te maken met dat je erg de neiging hebt om
de apostolische traditie, het kernverhaal over Jezus en kruis en opstanding, om dat in een zuivere vorm verder te
krijgen.” Dieleman noemt ook een aantal keer ‘het grote plaatje’.
251
Bijv. Meulmeester, 18.
252
Dieleman, 1a.
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werkelijk om gaat, niet op de bijzaken.
In dit verlengde zien we ook dat vooral de pinksterleiders een koppeling maken met Efeziërs
2:20: apostelen zijn het fundament van de kerk, daar waken zij over; zij moeten zorgen dat er
een goede ondergrond is om op te bouwen. We kunnen hier ook denken aan het onderhouden
van kerken. In die hoedanigheid wordt de apostel bijvoorbeeld een conflictenbemiddelaar
genoemd (De Haan, 1). Daarnaast zien we ‘toerusten’ vaak terugkomen (zie hoofdstuk 4-5).
Dit laatste punt is kernachtig voor de pinksterleiders.
2. Apostelen creëren een context waarin andere (apostolische) leiders en de rest van APEST zich kunnen
ontwikkelen. Het creëren van een context voor APEST, wordt door verschillende leiders
genoemd.253 De vrucht van apostolisch leiderschap is volgens geïnterviewden het voorbrengen
van apostolische leiders; daaraan is goed af te lezen wat voor bediening iemand heeft.254
Daarnaast trekken ze het breder dan APEST; leiders (algemeen) ontstaan door apostelen.
3. Apostelen zijn vaders voor de gemeenten. De idee van apostelen als vaders voor meerdere
gemeenten is nadrukkelijk aanwezig bij de pinksterleiders (zie §3.3.1). In dit kader zien we ook
dat apostelen oog hebben voor meerdere generaties: De Haan (2, 7, 34); Friso (40b); Wim
(55).255 Ook Van der Molen benoemt dit punt van vaderschap. Arnold en Bert zien dit
vaderschap duidelijk zichtbaar worden in de praktijk.256
4. Apostelen onderhouden wereldwijde/regionale netwerken en relaties. In de beschrijving van het werk
van Friso (1), De Haan (3) en Dieleman (5) komt het onderhouden van relaties met meerdere
kerken duidelijk naar voren. We zien het ook bij Wim (16) en Vlaardingerbroek (8). Bert en
Arnold noemen in dit kader de ‘network leader’ en de bisschopsfunctie.
5. Apostelen hebben een roeping. Het woord ‘roeping’ wordt genoemd met betrekking tot
apostelen (zie ook §3.4). Het lijkt iets te zijn wat ‘aanwezig’ is (als een karaktereigenschap),257
en wat bevestigd kan worden door profetische woorden.258 Uiteindelijk wordt de apostolische
roeping bevestigd door de vrucht van iemands werk. Ook Van der Molen259 en Arnold (49)
zien we waarde hechten aan het ontdekken/herkennen van een roeping.
6. Apostelen werken in een team. Dat apostelen voornamelijk in teams werken, zien we in beide
groepen genoemd worden. Zo gebruikt men woorden als ‘teamdynamiek’ en ‘teambediening’
voor het functioneren van APEST; apostolisch leiderschap wordt niet losgekoppeld van de
andere bedieningen, en dan met name het teamverband met de profeet.260 Er wordt echter
weinig gezegd over apostolische teams.261
7. Apostelen initiëren en mobiliseren beweging. Apostelen worden op verschillende plekken
gekoppeld aan: het richting geven aan de kerk, de kerk beïnvloeden op landelijk niveau, een
sturende rol voor de kerk,262 een katalysator van beweging.263 ‘Beweging’ is een zeer belangrijk
woord voor de kerkplanters (zie woordenwolk; §3.5.3).
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Dieleman, 1d, 2b; Westerhof, 2; De Haan, 13.
Van der Woude: “Apostelen brengen apostelen voort.”
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Pool, 7.
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Onderzoeker, 45.
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Zie bijv. de opmerking van Westerhof over Joop van de Ende (13). Ook: Van der Steen, 1;
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Wim, 3.
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Zie zijn citaat in §3.4.
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Friso, 27a; De Groot, 17; Westerhof, 7,16a.
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Enkel Friso, 31.
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Vlaardingenbroek, 5,7-8,12; Meulmeester, 18.
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Bert, 33.
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8. Apostelen verspreiden het christendom. De apostelen als verspreiders van het Koninkrijk zien we
vooral bij de kerkplanters. We noemden reeds de koppeling met het ‘missionaire’.264 Bij
Meulmeester is dit nadrukkelijk aanwezig.265 Bert en Arnold noemen dit ‘ondernemerschap’.266
De nadruk lijkt bij de pinksterleiders voornamelijk te liggen op de heiligen die het
christendom/Koninkrijk verspreiden; de apostelen doen dit dus indirect. Zo wijzen Westerhof
en Friso op ‘de zeven invloedsferen’ van de samenleving waarin de heiligen moeten regeren.267
Het zijn de apostelen die ze daarvoor ‘toerusten’.
We zien dus dat zeven van de tien kernkenmerken uit het vorige hoofdstuk worden genoemd
door ten minste vier personen, maar meestal veel meer. De benoeming vanuit beide groepen
verhoogt de waarde ervan. Daarnaast valt op dat ‘roeping’ (5) hier vanuit de interviews is
toegevoegd. Dit kenmerk kwam in de het vorige hoofdstuk alleen bij de DGP naar voren.
Als we kijken naar de overige drie kernkenmerken uit het vorige hoofdstuk, zien we bij twee
overeenkomsten met de onderzoeksdata, zijn het in mindere mate dan de kenmerken
hierboven.
1. Apostelen zijn pioniers. De Groot (16) noemt ‘apostelen als pioniers’ vanuit een herkenning bij
zichzelf, maar ziet het niet als een algemeen kenmerken voor apostelen. Een aantal anderen
zien het ook niet als algemeen kenmerk: De Haan (32), Wim (16) en Arnold en Bert.268 Bij de
overige kerkplanters is de koppeling tussen ‘pionieren’ en ‘apostolisch leiderschap’ wel
aanwezig; vooral bij Meulmeester en Van der Woude. Daarnaast kan het ook verbonden
worden met de nadruk op ‘nieuwe’ (zie §3.5.3).269 Dit kenmerk is een twijfelgeval dat we
vanwege de terughoudendheid van een aantal leiders hier plaatsen in plaats van hierboven.
2. Apostelen stichten kerken. Apostelen als kerkstichters is vooral zichtbaar bij De Groot (5-6).
Wim (7), De Haan (12) en Westerhof (15) benadrukken dat dit punt niet noodzakelijk is. Zoals
we mochten verwachten, is dit wel belangrijk voor de kerkplanters. Van der Molen nuanceert
dit, maar ziet dit toch nog als een bijzonder belangrijk element.270 Van der Woude ziet
apostelen als goede fundamentenleggers, bouwers.271
We concluderen dat sommige respondenten deze kenmerken niet als algemene kenmerken van
apostelschap zien; ze kunnen in apostelen aanwezig zijn. Daarmee durven we niet te
concluderen dat de eerste acht kenmerken altijd in een apostel aanwezig zijn.
Het laatste kernkenmerken is: ‘Apostelen hebben geloof’. De relatie tussen ‘geloof’ en
apostelen zien we nergens terugkomen. Het wordt wel genoemd,272 maar ook anders benaderd
dan we in het vorige hoofdstuk zagen. Zo stelt Wim: “[H]et zijn juist de heiligen die het doen,
die wonderen en tekenen.”273 Dit punt zien we ook niet terug bij de kerkplanters.

264

In dit kader is het interessant wat Vellekoop stelde: “Ik denk dat missionair-zijn een opdracht is van de kerk in
de eerste plaats als geheel en dat apostolisch leiderschap daarvoor een belangrijke schakel is om dat praktisch te
maken. [..] Een onderdeel van het missionair willen zijn is dat je daar apostolisch leiderschap voor nodig hebt.”
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Meulmeester, 22,26
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Onderzoeker, 47-48; vervolgens komt het weer in de buurt van ‘entrepreneurs’ (Onderzoeker 49).
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Westerhof, 3, 5; Friso, 38. Vgl. De Groot, 1.
268
Vanuit een petrijns argument (!) (Onderzoeker, 24-25).
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Vlaardingerbroek, 7,12; Meulmeester, 2,5,22
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“Ik denk dat vroeg of laat iedere apostel wel hart krijgt of heeft voor gemeenstichting.”
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Vgl. Onderzoeker, 39.
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Friso, 31,37; Dieleman, 1f. Geestelijke doorbraak: De Haan, 16.
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Wim, 15. Vgl. De Groot, 19; Dieleman, 1a.
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3.5.2 Minder genoemde kenmerken
3.5.2.1 Algemeen
In verschillende interviews wordt de unieke, persoonsafhankelijke invulling van apostolisch
leiderschap benadrukt; dit maakt het moeilijk om goede algemene eigenschappen te
benoemen.274 Daarnaast zien we dat Westerhof en Van der Woude apostolisch leiderschap in
verband brengen met persoonlijkheid en een gaventest.275 Dit sluit aan bij de benadering van de
EMC uit het vorige hoofdstuk.
3.5.2.2 Specifieke kenmerken van de pinksterleiders
De kerkplanters noemden geen kenmerken buiten het bovenstaande. Bij de pinksterleiders
zagen we wel nog een aantal andere apostolische kenmerken:
1. Apostelen hebben een (geestelijke) gave. Een bepaald geestelijke autoriteit of gezag dat apostelen
hebben, wordt genoemd (Wim, 38; De Haan, 20; Dieleman), al is dit minder duidelijk
aanwezig dan in de literatuur. Men gebruikt met betrekking tot deze gave ook woorden als:
‘zalving’, ‘mantel’, ‘begenadiging’, ‘vol van de Heilige Geest’).
2. Apostelen hebben een buitengewoon karakter. Dat apostelen een buitengewoon karakter (moeten)
hebben, komt vooral bij de ‘oudere’ leiders duidelijk naar voren (Dieleman, 5c; De Haan, 4;
vgl. Geuze, 11). In dit kader wordt ook ‘volwassenheid’ genoemd (De Groot, 1).
3. Apostelen ontvangen openbaring. Apostelen als ontvangers van openbaring, is bij Wim (19) heel
nadrukkelijk aanwezig. Het ‘hemel naar aarde brengen’ wordt bevestigd. Ook het partnerschap
met profeten wordt in dit kader verschillende keren benoemd (De Groot, 17; Westerhof, 45).
Andere bewoordingen met dezelfde strekking: ‘terug naar het Woord’ en ‘waarheden’.
4. Apostelen stellen oudsten en diakenen aan. Het verschil tussen het aanstellen van kerkelijk
leiderschap en het voortbrengen van leiders is niet heel duidelijk, maar er is toch een subtiel
verschil. We zien dat De Groot (10) het heeft over de speciale taak van apostelen om kerkelijk
leiderschap aan te stellen. Friso stelt dat apostelen ‘herders’ aanstellen over de gemeente (25:
‘overseer’).
Wanneer we bovenstaande kenmerken vergelijk met de kenmerken van de DGP (§2.4), dan
valt op dat het rijtje aanzienlijk korter is geworden. Zo zien we ‘oorlog voeren’276,
‘bedekking’277 en ‘financiën’ bijna niet terugkomen. Ook koppeling met het ondergaan van
vervolging vinden we nauwelijks terug.278
3.5.2.3 Het voorbeeld van de hand
Het is ook opmerkelijk dat een aantal respondenten een (praktijk)voorbeeld hebben van hoe de
vijfvoudige bediening werkt. Het laat onder andere zien dat men breder wil kijken dan enkel de
apostolische bediening.279 Respondenten schetsen bijvoorbeeld de verschillende reacties van de
bedieningen in een hypothetische situatie.280 Het belangrijkste voorbeeld van de werking van de
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Bijv. Vlaardingerbroek, 42; Wim, 7; Van der Steen, 2a.
Westerhof, 18-26.
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De Groot (17) noemt enkel dat wanneer apostelen en profeten samenwerken, de demonen zenuwachtig worden.
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Enkel bij De Haan (3, 18), maar vanuit vaderschap.
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Enkel Van der Steen: “Het is helemaal niet leuk om een apostel te zijn.” (2b).
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Bijv. De Haan, 17.
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We zien hoe de vijf bedieningen reageren op: een graffititekening (Westerhof, 27a), een gevallen dienstmeisje
in het restaurant (Dieleman, 9) en op een auto-ongeluk (De Haan, 5). Dit laatste voorbeeld komt uit Silk, 38-39.
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vijfvoudige bediening is dat van de hand.281 De volgende eigenschappen van de duim worden
daar verbonden aan apostelen:
- Zoals de duim contact heeft met alle vingers, zo is de apostel verbonden met de andere
bedieningen.282 Daarmee hebben ze ook iets van al die andere bedieningen. Van der
Molen noemt het “meervoudig begaafd”. Ze zijn een beetje van alles – all-rounder maar
geen specialist.283
- Zoals de duim de toonaangevende vinger is in de hand, zo is de apostel wel een heel
bepalende stem.284
- Zoals de duim stevigheid/stabiliteit biedt aan de hand, zo geeft de apostel dat aan de
leiders binnen de gemeente van Christus.285
- Zoals de duim in zekere zin uniek in de hand, is de apostel uniek binnen de vijfvoudige
bediening.286

3.5.3 Woordenwolken287
Om een verdere vergelijking mogelijk te maken, hebben we alle gespreksblokken waarin de
kenmerken van apostelen naar voren kwamen in een woordenwolk gezet. Hoewel hier veel
methodische bezwaren aan zitten, geeft het onzes inziens wel een goed beeld van het verschil in
de centrale gedachten tussen beide groepen. De theologische verschillen – die onzes inziens
resulteren in bepaalde werkzaamheden – worden goed zichtbaar. Daarbij benadrukken we dat
het om de focus van een van beide groepen gaat. Hierboven zagen we reeds dat er ook veel
overlap tussen beide groepen is.

Figuur 3.1: woordenwolk pinksterleiders
281

Dit zagen we in 2.6 reeds bij Dieleman.
De Haan, 12; Dieleman, 1d, 9; Van der Molen; Friso, 27a.
283
De Groot, 17.
284
De Haan, 12.
285
Van der Molen.
286
Dieleman, 5b.
287
Voor de woordenwolken hebben we allereerst alle stukken rondom de taken en kenmerken van apostolisch
leiderschap, zoals die in de interviews naar voren kwamen, in een document gezet. Vervolgens hebben we de
woorden die nadrukkelijk naar voren kwamen maar geen directe betekenis voor het onderzoek hadden, weggelaten
(bijv. ‘mensen’). Daarna hebben we alles rondom AL (‘apostel’, ‘apostolisch’, etc.) verwijderd. Daarnaast hebben
we zoveel mogelijk woorden gelijk gemaakt (‘gemeentestichtend’ werd ‘gemeentestichting’). Ten slotte hebben
we bepaalde persoonlijke nadrukken gecompenseerd.
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Figuur 3.2: woordenwolk kerkplanters
1. Benoemen van God
Allereerst valt op dat ‘God’ nadrukkelijk genoemd wordt bij de pinksterleiders. Hiervoor zijn
verschillende verklaringen. Deze tendens kunnen we allereerst verklaren vanuit de benadering
van de geschiedenis (zie §3.6). Meer specifiek zien we dat de pinksterleiders – net als de DGP
– apostolisch leiderschap sterker vanuit de Bijbel invullen. De bediening wordt tevens meer in
verband gebracht met een bepaalde hemelse kijk/manier van doen (zie ook ‘hemel’ in figuur
3.1).
In dat verlengde is het interessant om op te merken dat we bij het opschonen van de
woordenwolk bij de kerkplanters het woord ‘denk’ moesten verwijderen. Zij gebruikten vaak
‘ik denk...’, terwijl bij de charismatische leiders het woord ‘geloof’ eruit moest – ‘ik geloof...’.
Dit lijkt een nuanceverschil, maar is onzes inziens in dit kader essentieel. Het wijst op een
fundamenteel verschil tussen beide groepen: pinksterleiders vullen apostelschap vooral
geestelijk in en spreken veel meer ‘vanuit’ God dan de kerkplanters; die spreken meer ‘vanuit’
zichzelf, de huidige situatie en de praktijk.288 Dit is een theologisch verschil, dat waarschijnlijk
vooral gekoppeld kan worden aan de manier waarop men de leiding van de Heilige Geest
ervaart.
2. Kerkplanting
Vervolgens valt op hoe belangrijk het woord ‘nieuwe’ is in de woordenwolk van de
kerkplanters. Blijkbaar wordt apostolisch leiderschap voornamelijk gekoppeld aan dingen die
nieuw zijn (dingen, kerken, gebieden). Daar hangt pionieren nauw mee samen. Hoewel dit
logisch is, wordt hier een grote nadruk opgelegd.
We zien dat de pinksterleiders nadruk leggen op ‘bouwen/fundamenten’. Dat is een belangrijk
verschil. De pinksterleiders die zich bezighouden met apostolisch leiderschap zijn veelal
leidinggevenden in gemeentes die al lange tijd bestaan. Ze richten zich vooral op
‘opbouwwerk’: ‘visie’, ‘toerusten/activeren/vrijzetten’. De kerkplanters zijn vooral bezig met
nieuwe gemeentes, en denken daarbij weinig na over verder bouwen. Dat is van secundair
288

Vgl. Arnold, 25, 41.
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belang. Daarbij richten ze zich bijvoorbeeld veel op ‘Paulus’; dat zien we bij de pinksterleiders
veel minder.
We zien hier een theologisch verschil – waarschijnlijk gegrond in een nadruk op verschillende
schriftpassages – wat leidt tot een verschil in praktijk. De pinksterleiders zien apostolisch
leiderschap hoofdzakelijk als de manier om de gemeente toe te rusten om het Koninkrijk
zichtbaar te maken in de samenleving. Derhalve zijn de charismatische leiders veel meer bezig
met het bouwen/funderen van hun gemeente/netwerk, omdat daar iets gemaakt/gecreëerd
wordt, wat zijn impact zal hebben op de samenleving. Hierin past de nadruk op ‘het hele
plaatje’, ‘hemel’, de combinatie met ‘profeten’. Apostelen waken over alles ‘binnen’, zodat het
werk buiten goed gebeurd. Aan de hand van het vorige hoofdstuk zouden we stellen dat dit
meer een petrijnse invulling van apostelschap is.
De kerkplanters zien apostolisch leiderschap hoofdzakelijk als de manier om nieuwe dingen op
te zetten, waardoor het Koninkrijk zichtbaar wordt. Kerkplanters zijn veel meer bezig met
gemeentes te starten en beweging te brengen.289 Zij richten zich meer directer op ‘buiten’.
Daarbij hebben ze logischerwijs meer oog voor het ‘Evangelie’. Ze willen het verschil tussen
‘buiten’ en ‘binnen’ wegnemen of organisch benaderen. Dit is meer een paulinische
invulling.290

3.5.4 Hiërarchie
In de interviews met de kerkplanters merkten we op dat men een aantal keer ageert tegen de
hiërarchische invulling van apostolisch leiderschap vanuit pinksterbeweging.291 Zo wordt de
kwestie ‘Jan Zijlstra’ in verschillende interviews als een schrikbarend voorbeeld genoemd.
Daarnaast zet men zich duidelijk af tegen ‘grote mannen’292, ‘titels (op visitekaartjes)’293, ‘de
behoefte om te labelen’ en vergelijkbare zaken.294 Ook worden er in verschillende interviews
voorbeelden genoemd van pinksterleiders die zich wel apostolisch leider noemen, maar het
volgens de geïnterviewde niet zijn. Typerend voor deze groep is het antwoord van Van der
Molen, op de vraag of men hem ziet als apostolisch leider:
“[A]ls je het ziet als een apostolisch leider zoals dat in het nieuws voorbij is gekomen
met Jan Zijlstra; dat je een soort van ‘eigenverantwoordelijkheid’ hebt of draagt en dat
je - hiërarchisch gezien - het hoogst in de boom zit; dan niet. Maar ik denk ook niet
zozeer in termen van hiërarchie.”
Een dergelijke benadering zien we ook bij Van der Woude:
“[I]k [geloof] niet in het apostolisch leiderschap van de charismatische beweging, want
het is allemaal ‘top-down’; het is heel centralistisch. Het is heel sterk de man op het
289
‘Beweging’ is ook groot in de woordenwolk. Vergelijk hier Bert met betrekking tot beweging (59). Daarin
weerklinken bepaalde nadrukken van EMC. Van der Woude stelde dat iemand die op één plaats “blijft hangen”
geen apostel is.
290
Daarmee zeggen we niet dat er binnen de beide groepen geen aandacht is voor andere zaken. Zo zien we bij de
kerkplanters ‘fundamenten’ ook naar voren komen, net als ‘beweging’ en ‘pioniers’ bij de pinksterleiders.
291
Vgl. Arnold: “Ik denk dat we vele decennia lang een heel hiërarchisch model van leiderschap hebben gehad,
ook in de politiek en bedrijfsleven, en dat dit echt wel een cultuurbreuk is, naar veel meer een vorm van vrijzetten
van mensen. Ik denk dat dat wel een aantal decennia hoog in het vaandel blijft.” (61). De anti-hiërarchische
houding van deze groep wordt door Doornenbal ook veel benadrukt (bijv. 50, 52).
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Vlaardingerbroek, 53.
293
Van der Molen: “Maar ik heb geen bordje op mijn deur gemaakt waar het opstaat en ook geen visitekaartje.
Nee, niet nodig denk ik.” Vgl. Vlaardingerbroek, 3-4, 14, 18-21.
294
Bijv. Arnold, 35.
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podium met de zalving en het gezag van God. Het is achterhaald en sluit helemaal niet
aan bij deze tijd. Daar ben ik vrij kritisch op. Zo definieer ik apostolisch niet. Dat is
meer de klassieke CEO.”295
Men is – vanwege de connotatie bij de term – huiverig voor iedereen die zegt: ‘Ik ben de
apostel.’296 Vlaardingerbroek stelt:
“Ik denk dat het iets is wat andere mensen over je zeggen. Misschien is het ook wel zo
bedoeld; het is helemaal niet bedoeld om op jezelf te plakken, maar als een stuk
erkenning van anderen.”297
Het is interessant dat de geïnterviewde pinksterleiders zich hierbij aansluiten. Ten eerste
benoemt men nadrukkelijk de excessen, ook uit het verleden.298 Men name Dieleman legt hier
de grote nadruk op:
“Dus als mensen zeggen: “Ik wil dat je mij apostel noemt,” dan denk ik: ‘Je vind je titel
wel heel erg belangrijk.’ Terwijl ik geloof dat als jij functioneert als een apostel, hoef je
niet zo heel erg met je titel te lopen schermen, want dan zal het iedereen duidelijk zijn
dat de wijsheid en de bekwaamheid die je met je meedraagt zichtbaar wordt in het
werk dat je doet. En dan krijg je die erkenning wel van mensen. En dat is het beste
visitekaartje dat je kunt hebben. En niet of dat woord op jouw kaartje staat gedrukt.”299
We zien dat ook de pinksterleiders zich duidelijk afzetten tegen een hiërarchische benadering.
Ten eerste vinden we vergelijkbare kritische punten: (visite)kaartjes, ‘ik ben apostel’, ‘titels’,
‘labelen’ en ‘Afrikaanse praktijken’.300 Soms wordt dit verbonden aan de manier waarop
Wagner apostelschap vormgaf.301 In relatie tot het benoemen van de apostel wijst men op de
benadering van Paulus: hij begint altijd eerst met zijn naam en daarna zijn apostelschap.302 De
Haan plaatst tegenover hiërarchie ‘relatie’;303 een woord dat we al eerder tegenkwamen.
In dat verlengde zien we dat de pinksterleiders veel waarde hechten aan erkenning.304 Het
erkennen van elkaars bedieningen binnen een netwerk;305 het erkennen van bedieningen door
(apostolische) vaders;306 het erkennen van bedieningen vanuit de gemeente.307 Dan is er zelfs de
mogelijkheid om te worden ingezegend in je ambt.308 Erkenning krijg je vanuit de vrucht van je
leven en je kan het niet afdwingen.309 De Haan legt uit hoe apostelen naar erkenning van
anderen kijken:
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Vgl. ‘De man op het podium’ komen we ook bij Vlaardingerbroek tegen (4, 26, 33, 35).
Bijv. Meulmeester, 6.
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Vlaardingerbroek, 38. Vgl. Van der Molen: “Ja, ik zie mijzelf wel als een apostolisch werker. Ik vind dat het
meer iets is voor anderen om dat te zeggen.” Vgl. Meulmeester, 21.
298
Geuze, 29; Dieleman, 1f, 2; Wim, 21, 28.
299
Dieleman, 5e. Vgl. “geestelijk testosteron” (Dieleman, 7) of “mannetjesmakerij” (Dieleman, 1a).
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De Haan, 1, 20, 28; De Groot, 7, 8, 17; Westerhof, 33; Wim, 36-37; Friso, 17, 34; Van der Steen, 2b; Geuze,
13.
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De Groot, 17; Wim, 15. Vgl. AT: “Hierarchy is an old-wineskin concept.” (12).
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Bijv. Rom. 1:1. De Groot, 2, 8; Dieleman, 5e; Friso, 8.
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De Haan, 1.
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Geuze, 7; Pool, 8.
305
De Haan, 1.
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De Groot, 10.
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De Groot, 17; De Haan, 4.
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De Groot, 10; Dit werd ook bij Van der Molen gedaan.
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Dieleman, 4: “Niet door manipulatie of door grootspraak of door met je titels te schermen; daar hebben we
teveel rotzooi van gezien en daar distantieer ik me ook van. Daar wil ik ook echt niets mee te maken hebben.”, 5e;
Wim, 2-3, 18, 36-37; Geuze, 8.
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“Kijk, als er een probleem in de gemeente is, werkt het alleen maar als je erkend
wordt. En niet als je je mouwen opstroopt en zegt: “Opzij, ik ben hier de apostel en ga
hier even de boel op orde brengen.” Dus ik geloof heel duidelijk in, wanneer er
erkenning is van lokaal leiderschap, van: “Hé, wij erkennen jou in een apostolisch ambt
of een apostolische bediening.” Nou, dan functioneer je in die hoedanigheid. Dat
betekent dat voor andere gemeenten dat helemaal niet werkt. Ook goed.”310

3.6 Plaatsing in de geschiedenis
In het vorige hoofdstuk hebben we ook ruimte gemaakt voor de plaatsing in de geschiedenis. Er
zijn verschillende redenen waarom we er in dit hoofdstuk ook ruimte voor willen maken. Ten
eerste laat het iets zien van de manier waarop apostolisch leiderschap wordt benaderd en in dat
verlengde de waarde ervan. Ten tweede laat het iets zien van de omvang van de beweging in
Nederland en dus de relevantie ervan.
Bij de pinksterleiders komt het ‘herstelschema’ uit §2.5 duidelijk terug. Het herstel van de
bedieningen wordt in dezelfde termen en fasen omschreven,311 hoewel niemand de beweging
als ‘NAR’ betitelt.312 We zien de persoonlijke ontwikkeling van een aantal leiders ook door de
verschillende fasen van dat schema heen gaan.313 Daarbij worden ze zich steeds meer bewust dat
ze in plaats van een specifieke taak, ‘van alles wat’ hebben.
Dat men de huidige tijd benadert als een ‘tijd van herstel van de gehele kerk’, zien we in
verschillende interviews terug. Zo stelt De Haan: “Er is, ik geloof ook in God, een groot
verlangen om dat herstel te brengen want het hoort bij gemeente-zijn. In het Nieuwe
Testament kan je het niet wegstrepen.”314 Andere omschrijvingen van deze tijd van herstel zijn:
‘het werk van de Heilige Geest/God’,315 een volgende stap naar de ‘volheid’316 en “de
wederoprichting van alle dingen”317. Daarmee wordt apostolisch leiderschap voornamelijk met
God en zijn plannen in verband gebracht (vgl. woordenwolk). In dat verlengde gelooft men dat
apostolisch leiderschap ook zal toenemen,318 zeker in de wetenschap dat de eindtijd niet een
makkelijke tijd zal zijn en dat de bedieningen dus extra nodig zullen zijn.319
Wanneer we aan de hand van de interviews naar de geschiedenis van apostolisch leiderschap in
Nederland kijken, zien we dat de wortels van het apostolisch leiderschap in Nederland
grotendeels in de Berea-beweging van de jaren negentig liggen;320 de meeste pinksterleiders
hadden enige band met deze charismatische beweging. Apostolisch leiderschap was daar –
hoewel misschien niet heel nadrukkelijk – een waarde; zo wordt het in ieder geval achteraf
310

De Haan, 3. Vgl. Dieleman, 4.
De Groot, 19; Friso, 27b; Dieleman, 1b. Een aanvulling op het schema van het vorige hoofdstuk vinden we bij
ds. Geuze, die ook aandacht heeft voor de apostolische revolutie van de negentiende eeuw in Engeland en de
doorwerking daarvan in Nederland (Geuze, 3-4).
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Dieleman (5a) komt nog het dichtst in de buurt met ‘Apostolische revolutie’. Hoewel ‘CAR’ qua bewoording
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herkend. Daarmee raken we ook een pijnpunt; doordat het hier is misgegaan, heeft apostolisch
leiderschap een negatieve weerklank gekregen.321 Toch ziet men het – na die tegenslag – weer
toenemen in Nederland,322 veelal gekoppeld aan vaderschap die een nieuwe generatie leiders
klaarmaakt.323
We zien in Nederland ‘apostolische’324 netwerken ontstaan. House of Heroes,325 Friends for
Ministry and Fellowship (FMF),326 Kingdom Impact327 en Dutch Network of Apostles (DNA)328 zijn
voorbeelden van netwerken die afhankelijk zijn van onderlinge relaties.329
Binnen de kerkplanters ziet men de huidige tijd voornamelijk als een tijd waarin de
bewustwording van andere gaven dan ‘ST’ als belangrijk inzicht naar voren komt. Zo stelt Van
der Woude:
“Wat ik de kracht wel vind van dat APEST-gebeuren, [..] is dat het, door die
verschillende rollen te benoemen - die verschillende bedieningen - dat je ook kan
aangeven van: ‘Elke bediening heeft zijn kracht en zwakte; z’n bereik; z’n
invloedsgebied.’ En dat het je meer bewust maakt van welke rol die bedieningen
vervullen in het hele proces van gemeentestichting. Want als de apostel meer de
pionier is, is de profeet meer de visionair.”
We zien dit ook bij Bert:
“Zijn [=die van Hirsch] grootste bijdrage is [..] eigenlijk het naar voren halen van
APEST, en ook uitwerken in het boek [=STC] hoe dat kan functioneren. [..] [Dat is het]
belangrijkste deel voor mij, omdat ik toch - net als Arnold - ben opgevoed [..] richting
traditioneel predikantschap. Wat hij heel goed laat zien is dat traditioneel
predikantschap, de ‘shepherd and the teacher’ – [..] dat die rollen dominant geworden
zijn als het gaat om het leiderschap in de christelijke gemeente. En dat de
voorgangers/dominees eigenlijk vooral ‘shepherd and teacher’ zijn en daarmee er
feitelijk voor zorgen dat een kerk ook een ‘shepherd and teaching’ kerk wordt en juist
daardoor zichzelf niet helpt om te groeien of spannende dingen te doen. Dat is aan de
ene kant; dat is voor de kerk zelf. En dat aan de andere kant het veel motiverender is
om naar die andere kanten van leiderschap te kijken. Want herder en leraar-zijn - hoe
belangrijk ook - is toch wel een beetje een eenzijdiger manier van naar je eigen rol in
een kerk kijken. Dus voor mij is het heel bevrijdende om in de breedte te zien.”330

3.7 Conclusie
In dit hoofdstuk probeerden we antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe wordt apostolisch
leiderschap vormgegeven in de hedendaagse praktijk van Westerse kerken in Nederland?’ Aan
de hand van het bovenstaande concluderen we het volgende:
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-

-

-

-

We kunnen in Nederland twee groepen onderscheiden. Er is een groep
‘pinksterleiders’; zij hebben praktijkervaring met apostolisch leiderschap, zijn er reeds
sinds de jaren ’90 mee bezig en hun gedachtegoed sluit goed aan bij de DGP. Daarnaast
is er een groep ‘kerkplanters’; onderdeel van de EMC, maar minder bekend met
apostolisch leiderschap. De Nederlandse onbekendheid met onder andere Hirsch kan
daar een verklaring voor zijn. Waar binnen de pinksterleiders de term ‘apostolisch
leiderschap’ gebruikt wordt, is dat bij de kerkplanters minder het geval.
De kerkplanters zijn momenteel vooral zoekende naar de precieze betekenis en een
verdere invulling van apostolisch leiderschap. Wel werd duidelijk dat zijn een nieuw
soort leiderschap zien ontstaan en nodig achten; qua kenmerken bleek dat leiderschap
veel op apostelschap te lijken.
De pinksterleiders onderscheiden een roeping tot apostelschap en verdere
ontwikkeling ervan. Hoe dit proces er verder precies uitziet is minder duidelijk, maar
de nadruk ligt op de ‘vruchten’ van het werk van een apostel.
Tussen de groepen vonden we een tweetal theologische verschillen. Ten eerste spraken
de pinksterleiders meer vanuit God; zij legden een spirituele nadruk die bij de
kerkplanters nauwelijks zichtbaar was. Daarnaast hebben de pinksterleiders
hoofdzakelijk een petrijnse benadering van apostolisch leiderschap en de kerkplanters
meer een paulinische.
Beide groepen zetten zich af tegen een hiërarchische invulling van apostelschap in de
praktijk. Voor de pinksterleiders is erkenning van apostelschap wel belangrijk voor de
praktische uitwerking ervan.
Net als de DGP zien de pinksterleiders de opkomst van apostolisch leiderschap als een
herstelwerk van God. Kerkplanters zien vooral de praktische waarde in de erkenning
van meer bedieningen dan de drie kerkelijke ambten, meestal gekoppeld aan een
pioniersfunctie.

Van de tien kernkenmerken uit het vorige hoofdstuk zien we er ten minste zeven door beide
groepen worden benoemd, aangevuld met een nadruk op de ‘roeping’ van een apostel.
Daarmee lijken deze kenmerken een goede beschrijving te zijn van (de kern) van hoe
apostolisch leiderschap werkt. Daarnaast zagen we dat de pinksterleiders bijzonder veel nadruk
leggen op ‘apostolisch vaderschap’.
Het valt op dat zowel hier als in het vorige hoofdstuk, ‘contextualisatie’ niet genoemd wordt.
We hadden vooraf gedacht dat de koppeling tussen apostelen en contextualisatie benadrukt zou
worden, bijvoorbeeld aan de hand van het leven van Paulus. Dat dit niet benoemd wordt,
betekent dat de apostolische rol hierdoor dus niet gekenmerkt wordt.
Wanneer we naar de kernkenmerken kijken, concluderen we dat apostelen voornamelijk
‘grondwerk’ doen. De meeste kernkenmerken lijken een basis te leggen of een context te
creëren van waaruit de gemeente aan haar missie kan werken. In deze zin zorgen ze meer voor
een missionaire basishouding of gerichtheid, dan dat ze missionaire ‘uitvoerders’ zijn.
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4. Bijbelse argumentatie
4.1 Introductie
In dit hoofdstuk hopen we antwoord te geven op de vraag: ‘Welke Bijbelse argumentatie wordt
door aanhangers van dit apostolische leiderschap aangevoerd om deze vorm van leiderschap te
rechtvaardigen en hoe kan dit beoordeeld worden?’ Daarvoor zullen we ons beperken tot de
literatuur van hoofdstuk 2 in combinatie met – indien aanwezig – informatie uit de interviews
van het vorige hoofdstuk. We zullen in §4.2 geen argumenten aanvoeren die hierbuiten te
vinden zijn. In de literatuur worden – met betrekking tot apostelen – vele bijbelteksten
aangehaald en benadrukt. We zullen ons in het onderstaande echter beperken tot de teksten die
gebruikt worden voor de rechtvaardiging van apostolisch leiderschap.331

4.2 Uitwerking
Er is in de literatuur beperkt aandacht voor de verdediging van het bestaan van apostelen in de
huidige tijd;332 er wordt in sommige gevallen ruimte voor ingelast, maar nooit meer dan een
hoofdstuk. Daarnaast besteden de auteurs uit de DGP er duidelijk minder aandacht aan dan die
uit de EMC. Dit komt waarschijnlijk door de traditionelere achtergrond van de auteurs uit de
EMC en – nog sterker – hun publiek. Met betrekking tot de Bijbelse argumentatie kunnen we
een zevental argumenten onderscheiden.

4.2.1 Apostelen en apostelen
Het onderscheid tussen de verschillende apostelen in het Nieuwe Testament is volgens een
aantal auteurs van groot belang voor de rechtvaardiging van hedendaagse apostelen. Naast Jezus
(Hebr. 3:1) en ‘de Twaalf (en Paulus)’333 zou het Nieuwe Testament namelijk meer dan
vijftien334 andere apostelen noemen waaronder Barnabas (Hnd. 14:14), Jacobus (Gal. 1:19) en
Silvanus (1 Tes. 2:7).335 In dat kader wordt soms gewezen op 1 Korintiërs 15:7, waar andere
apostelen worden genoemd buiten de Twaalf om.336 Apostelen als in deze laatste categorie
zouden er nog steeds zijn.337 Cannistraci stelt: “Some Christians assume the ministry of apostles
ceased along with the New Testament era. They fail to differentiate between the original apostolic
function represented in “The Twelve” and the perennial apostolic functions.”338
In de interviews wordt benadrukt dat in het Nieuwe Testament hoofdzakelijk apostelen
331
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voorkomen en dat herders bijvoorbeeld niet worden genoemd. Men presenteert dit als een
verdediging van hedendaagse apostelen en benadrukt daarmee de noodzaak van apostelen op
basis van de Bijbel.339

4.2.2 Efeziërs 4:1-16
De auteurs benaderen de Bijbelse rechtvaardiging voor hedendaagse apostelen vrijwel allemaal
vanuit Efeziërs hoofdstuk 4 en 2.340 Daarbij wijst men allereerst op het feit dat de Efezebrief
geschreven is aan alle gelovigen, dus niet specifiek aan de gemeente in Efeze in de eerste eeuw.
Daarnaast is het een brief zonder veel contextuele kenmerken. Hieruit concludeert men dat de
brief universele betekenis heeft voor de ecclesiologie.341
Wanneer er vervolgens naar het vierde hoofdstuk wordt gekeken, komen we een aantal
argumenten tegen. Men begint bij de vooronderstellingen die er zijn rondom een aantal
bedieningen uit deze tekst. Hirsch stelt: “Actually if we take the text plainly (inductively) and
without prior theological prejudice (deductively), it is not hard to discern that we cannot be a
healthy movement without the necessary APEST ministry.”342 Aan de hand van de indicatieve
aorist ἐδόθη (v. 7) stelt hij dan ook dat de hier genoemde bedieningen voor eens en altijd
gegeven zijn.343
De absolute nadruk ligt op het laatste gedeelte van deze tekst, dat zich richt op de
volwassenheid (v. 12-16). Vers 13 dient daarbij als belangrijkste argument: “totdat wij allen
samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de
eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.” Men
focust op het woord ‘totdat’ en vraagt vervolgens: ‘Is het punt van “tot volle wasdom gekomen
volheid van Christus” in de kerk reeds bereikt?’ Deze vraag wordt afwijzend beantwoord en dus
zijn alle vijf de bedieningen nog steeds nodig.344 Volwassenheid wordt zodoende niet gezien als
het hebben van geestelijken (clergy) of doctrine, maar als iets dat in elke generatie moet
groeien.345 Ds. Geuze draait de vraag om: “Heeft het ontbreken van gaven van de Geest én van
bedieningen van Christus niet te maken met het verval in Christus’ Gemeente?”346 Dus zien we
bij de auteurs ook een verheugd vooruitkijken naar de tijd waarin de uitwerking van de
(herstelde) APEST zichtbaar wordt.347

4.2.3 Efeziërs 2:20

Ds. Geuze legt uit waarom Efeziërs 2:20 een belangrijke tekst is voor de rechtvaardiging van
hedendaagse apostelen: “Dit [=Ef. 2:20] betekent meer dan de leer van de apostelen en
339
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profeten uit de nieuwtestamentische Schriften, die bij het schrijven van deze Brief nog niet
volledig beschikbaar zijn. Apostelen en profeten zijn grondleggende bedieningen in Christus’
Gemeente”348. Devenish voegt daaraan toe dat de ‘leer’ hier niet genoemd wordt, en zegt
vervolgens: “[H]owever, I believe this scripture shows us that apostles and prophets themselves
are ministries that are foundational to the church relationally and personally, and that they bring
a revelation of truth that is to be in the foundations of all local churches.”349 Zonder dit
fundament heeft de kerk geen basis voor ‘solid building’.350
Vanuit een dergelijk fundament kan er werkelijk gebouwd worden; als dat niet klopt, zal de
rest ook niet werkelijk tot zijn doel komen. Dit zien we ook nadrukkelijk terugkomen in de
interviews, met name bij de pinksterleiders.351 Daarbij gebruiken zowel Dieleman als De Haan
het beeld van gebouwen in het Oude Testament: wanneer er gebouwd wordt volgens de
blauwdruk van God, neemt God er zijn intrek.352 Apostelen maken deel uit van Gods
blauwdruk en zijn tevens verantwoordelijk voor het bouwen volgens die blauwdruk.353

4.2.4 Valse apostelen
Een vierde argument ter verdediging van hedendaagse apostelen heeft te maken met de
waarschuwing voor ‘valse apostelen’ (2 Kor. 11:12; Op. 2:2).354 Als er geen uitbreiding van de
groep apostelen niet mogelijk was, zouden dergelijke waarschuwing volgens Cannistraci niet
nodig zijn. In dat verlengde wijst Devenish op de Didachè, waarin de schrijver een aantal regels
geeft omtrent een bezoekende apostel.355 Er zouden dus aan het einde van de eerste eeuw, na
de afsluiting van het canonieke tijdvak, nog steeds apostelen rondlopen die erkenning genoten
in gemeenten.

4.2.5 Openbaring en eindtijd

Verschillende leiders uit de DGP vertellen in NAC over hun persoonlijke ontwikkeling als
apostel. Hierin is een herhalend patroon aanwezig: ergens in hun leven ontvangen ze een
profetisch woord over hun apostolische gave. Over het algemeen is men in eerste instantie
terughoudend, maar is er vervolgens steeds meer acceptatie van een dergelijke rol.356 Onzes
inziens presenteert men een dergelijke ervaringsontwikkeling als rechtvaardiging van
hedendaagse apostelen. Dit zien we ook in de interviews tegenkomen.357 Een voorbeeld
daarvan zagen we bij Van der Molen (§3.4).
In dat verlengde wordt het werkelijke herstel van apostelen – als onderdeel van het heilsplan
van God – als rechtvaardiging van hedendaagse apostelen gezien.358 Zo stelt Breen: “No seriousminded Christian can avoid discussion or debate about apostolic ministry. Quite clearly, God is
up to something!”359 Volgens Geuze hield Calvijn deze optie ook open: “Hij [=Calvijn] acht het
mogelijk, dat God later apostelen zal opwekken, zoals in de tijd van de Reformatie, ‘naar de
noodzakelijkheid van de tijden eist’.”360 Daarbij denkt Geuze vooral vanuit het verval.361 Breen
argumenteert vanuit de eindtijd en missiegerichtheid (zie ook §5.2.4): apostelen zijn nodig
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voor leidinggeven in de grote oogst.362 Het is dan ook de duivel die probeert het herstel van de
apostolische bediening te blokkeren.363

4.2.6 Teamleiderschap is bijbels364

De Amerikaanse voorganger en netwerkleider Mark Driscoll, die ook ingaat op apostolisch
leiderschap, stelt – beargumenteerd vanuit de Triniteit – dat teamleiderschap de beste vorm
van ‘ministry’ is.365 Verder presenteert Devenish een aantal theologische argumenten voor
teamleiderschap. Ten eerste zien we dat ‘companionship’ met name in de wijsheidsliteratuur
wordt aangemoedigd. Ten tweede wordt in een team het beeld en gelijkenis van God beter
zichtbaar aangezien mensen elkaar daarin aanvullen. Ten derde lijkt het een van de grote
verschillen tussen het oude en nieuwe verbond te zijn; de grote mannen (Abraham, Mozes,
Elia) tegenover ‘De Twaalf’ (vgl. Hnd. 15:28). Daarnaast is er ook oog voor de apostolische
teams zoals we die in Handelingen vinden.366

4.2.7 ‘Gezondenen’

Tot slot merken we op dat verschillende auteurs wijzen op de betekenis van het Griekse woord
‘apostel’ in de eerste eeuw om de Bijbelse term minder gewichtig te maken.367 In de Griekse en
Romeinse tijd waren apostelen namelijk afgezanten of ambassadeurs die werden uitgezonden
om de heerschappij van het rijk te verbreiden door de Griekse of Romeinse cultuur in een
gebied te vestigen.368 Er waren veel van deze apostelen in die tijd.

4.3 Evaluatie
We zullen nu de bovenstaande argumenten evalueren. Vooraf wijzen we op de beperkte ruimte
die we hebben voor een dergelijke bespreking; in het onderstaande kunnen we enkel de grote
lijnen bespreken. Derhalve zullen we een aantal tekstkritische discussies rondom de
onderstaande teksten (met name de vertaling van Efeziërs 2:20 en 4:12-13) niet bespreken,
tenzij ze wezenlijk onderdeel zijn van een argument dat we in meerdere bronnen zijn
tegengekomen. In principe volgen we qua vertaling de NBV.369

4.3.1 Inleidende opmerkingen
We beginnen met een tweetal algemene opmerkingen aan de hand van wat we herhaaldelijk
zijn tegengekomen in de geraadpleegde literatuur. Ten eerste wordt er gewezen op het feit dat
er binnen het APEST model geen aandacht is voor de andere kerkmodellen of de andere
leiderschapstermen uit de andere – met name pastorale – brieven in de Bijbel.370 Dit is een
duidelijk probleem, dat ook Bert en Arnold benoemen.371 De verhouding tussen verschillende
functies binnen de kerk kunnen we hier echter niet bespreken. Wanneer men apostelen ‘voor
vandaag’ accepteert zal men hier verder over na moeten denken.
Ten tweede wordt er wel gesteld dat het APEST model een bepaald vers (Ef. 4:11) tot
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onnodige proporties verheft.372 Hoewel Efeziërs 4:11 wel degelijk tot het uitgangspunt van
deze theologie kan worden gerekend (zie onder), wordt het apostelschap veel breder benaderd
dan enkel dit vers. We zagen eerder al dat de auteurs en leiders de apostolische kenmerken niet
beperken tot enkel ‘het toerusten’ (Ef. 4:12).
Daarnaast kan een dergelijke vraag ook gesteld worden aan kerken waarin ‘herders/leraars’
(voorgangers) of ‘priesters’ leidinggeven. Ook zij hebben hun ‘lievelingsverzen’ en laten daarbij
andere verzen links liggen. De achterliggende vraag is echter: kunnen we werkelijk spreken van
een eenduidig Nieuwtestamentisch model? Dat is onzes inziens niet mogelijk; het Nieuwe
Testament schrijft geen uitgewerkte kerkelijke bestuursvorm voor.373 In deze zin zijn
opmerkingen over de ‘blauwdruk’ moeilijk te evalueren. In welke zin kunnen we zeggen dat er
een bepaalde blauwdruk is voor de bouw van de gemeente? Betekent dit bijvoorbeeld dat
kerken die niet volgens de blauwdruk (= o.a. de aanstelling van apostelen) bouwen, niet door
God worden ‘gevuld’ (hoe dat er ook uitziet)? Dergelijke conclusies durven wij geenszins te
trekken. Hoewel voorzichtigheid dus geboden is, willen we kijken of er meer te zeggen valt.

4.3.2 Bijbelse argumentatie?
4.3.2.1 A/apostelen en Efeziërs
Onzes inziens is het duidelijk dat de Twaalf een unieke positie in de kerkgeschiedenis hebben.
Zowel Openbaring 21:14 als Handelingen 1:15-26 (met name vers 20) lijken iets dergelijks te
stellen. Dat er in het Nieuwe Testament ook andere apostelen voorkomen is ook duidelijk.374
Een scheiding tussen deze apostelen en de Twaalf is onzes inziens dus Schriftuurlijk, maar ook
terugkijkend naar de kerkgeschiedenis, te rechtvaardigen.375 Paulus zou daarbij in een
tussencategorie staan; hij is vergelijkbaar met zowel de Twaalf als de ‘rest’.376 Dit onderscheid
is vooral geschiedkundig, op basis van de plaats die Paulus heeft binnen de (theologische)
ontwikkeling van de kerk via het grote aantal bijbelboeken dat op zijn naam staat.377 We zouden
dan de Twaalf en Paulus de (unieke) ‘apostelen van Jezus Christus’ kunnen noemen.378
Om dit onderscheid te benadrukken zouden we in het geval van Paulus en de Twaalf kunnen
spreken over Apostelen; zowel op basis van de geschiedenis als de Schrift is duidelijk dat dit
soort Apostelen niet meer bestaat.379 We merken dan ook op dat zowel de bestudeerde auteurs
als de geïnterviewde leiders nergens beweren dat er vandaag de dag apostelen – met name in de
zin van ‘schrijvers van het Nieuwe Testament’ – als de Twaalf of Paulus zijn.
Ouweneel stelt: “[W]ie aan apostelen denkt, heeft onmiddellijk ‘de twaalf’ voor ogen – en wie
zou zich met hén zou durven vergelijken? Dat is misplaatst: elke apostel in onze tijd is een
‘mindere’ apostel [...], niet op één lijn te stellen met ‘de twaalf’ of Paulus.”380 Deze apostelen
372

Bijv. Johnson, 6. Vgl. Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine
(Nottingham: Inter-Varsity Press, 1994), 911nt9.
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Ouweneel, 242.
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Vgl. Eusebius. Church History: Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine, Boek 1, hfst. 12.4
(gelezen op: www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.iii.vi.xii.html). Grudem (908-11) beperkt het aantal apostelen
buiten de Twaalf tot 3; Synan komt op 8 (4-14); Barnett stelt dat er 17+ waren (Barnett, P.W. “Apostle,”
Dictionary of Paul and His Letters, Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid (eds.) (Downers Grove:
InterVarsity Press, 1993), 48.
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Harold W. Hoehner, Ephesians: An Exegetical Commentary. Grand Rapids: Baker Academic, 2002. 399. Ook:
Karl Heinrich Rengstrof, “ πόστολος,” Theological Dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard
Friedrich (eds.), Translated by Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdsmans, 1964), 1:438; First
Epistle of Clement to the Corinthians, 42:1v. (gelezen op: www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.toc.html). Ons inziens
zou Jacobus (de broer van Jezus) ook in deze categorie passen (n.a.v. bijv. Hnd. 15 en 1 Kor. 15:7).
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Paulus noemt Silvanus (en Timoteüs) en zichzelf ‘apostelen van Christus’ (1 Tes. 2:7).
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Alzo “Apostle,” 47; Turner, 96.
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kunnen we zien als gave (δόµατα) 381 of functie382. We zouden onzes inziens geen recht doen aan
zowel de Apostelen (en hun werk) als de apostelen wanneer we een dergelijk onderscheid niet
zouden maken. Hoewel deze indeling voornamelijk pragmatisch is, is ze desalniettemin te
rechtvaardigen.
De vraag is vervolgens: waren deze (mindere) apostelen ergens in de tijd niet meer nodig? Of is
het apostelschap (in het algemeen) ergens ‘gestopt’, om wat voor redenen dan ook? We
concluderen allereerst dat de Bijbel daar geen directe uitspraken over doet. Wel kunnen we
een tweetal indirecte redenen onderscheiden.
Ten eerste wordt de afsluiting van de Nieuwtestamentische canon vaak als het einde van het
A/apostelschap gezien. De koppeling tussen de canon en ooggetuigen uit de eerste eeuw is
onzes inziens duidelijk en valide, maar de koppeling met (het einde van) A/apostelen is
moeilijk te beargumenteren vanuit de Schrift. Vijf boeken lijken niet door A/apostelen te zijn
geschreven (Markus, Lukas, Handelingen, Judas383 en Hebreeën); het merendeel van de Twaalf
heeft helemaal niets geschreven. Daarnaast is hun taak niet beperkt tot het uitschrijven van het
Nieuwe Testament. Als extra argument wordt er op de kerkgeschiedenis gewezen, waarin
reeds rond het jaar 150 apostelen ‘uitgestorven’ lijken. De manier van verwijzing naar
apostelen in Didachè zou dit ondersteunen.384 Voorstanders zullen dit echter afdoen als een
eerste teken van institutionalisering (zie hoofdstuk 5). We benadrukken hier dat ze er in de tijd
van de Didachè blijkbaar nog wel waren; dat is een belangrijk gegeven.
Ten tweede wordt het verdwijnen van A/apostelen gekoppeld aan twee voorwaarden voor
A/apostelschap die vanuit de Bijbel, voornamelijk op basis van 1 Korintiërs 9 en 15, kunnen
worden onderscheiden: A/apostelen zijn persoonlijk door Jezus gezonden385 en zijn (letterlijk)
ooggetuigen van de opgestane Heer.386 Niemand in de huidige tijd kan aan deze voorwaarden
voldoen, dus zijn er geen A/apostelen meer.
De Duitser Rudolf Schnackenburg, die een artikel schreef over apostelschap in de eerste eeuw,
laat de algemene problemen achter deze aannames zien. Ten eerste doen dergelijke
voorwaarden afstand van de voorwaarden voor apostelen volgens Lukas (Hnd. 1).387 Daarnaast
betwijfelt hij dat er in de tijd van Paulus’ brieven een eenduidige formulering van de apostel
aanwezig was.388 Ten derde weten we niet of dit Paulus’ formulering is, of dat hij zich hier
conformeert met een bestaande formule.389 We mogen ons ook afvragen of apostelen als
Barnabas (en anderen), aan beide voorwaarden voldeden; dat wordt nergens genoemd.390
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Aangaande 1 Korintiërs 9:1 stelt Fee dat Paulus naar zijn openbaring van de opgestane Jezus
verwijst om zijn missie (het gezonden-zijn) naar de heidenen te legaliseren (Vgl. Gal. 1:16),391
en dit dus niet stelt als een voorwaarde voor apostelschap; we zien het ook niet terugkomen in
zijn bespreking van ‘valse apostelen’ in de tweede brief aan Korinte.392 Daarnaast presenteert
Paulus in het volgende vers zelfs een andere reden; de eerste was blijkbaar niet voldoende.393
1 Korintiërs 15 lijkt het sterkste argument tegen hedendaagse apostelen.394 ‘Last of all’ zou
betekenen dat met de verschijning een einde is gekomen aan de uitbreiding van apostelen.395
Deze conclusie is mogelijk, maar niet noodzakelijk. In de eerste plaats is dit onzes inziens niet
de bedoeling van deze tekst; de nadruk van de tekst ligt op een chronologische volgorde396 en
op de opstanding van Christus (het onderwerp van 1 Kor. 15), niet op de afsluiting van
apostelschap.
Er lijken zodoende weinig overtuigende argumenten te zijn tegen hedendaagse apostelen. We
zien dan ook dat een aantal bestudeerde bronnen – hoewel men niet gelooft in hedendaagse
apostelen – ruimte laten voor missionarissen397 en kerkplanters398 of een ‘apostolische’ kwaliteit
in bepaalde mensen zien (zie hoofdstuk 5).
Dit leidt tot een essentieel punt dat hier toch benoemd moet worden: wat is de autoriteit van
hedendaagse apostelen?399 Deze vraag zien we vaak terugkomen: “The fundamental question I
have for Wagner centers in his apparent blurring of the boundaries between the carefully
limited authority of the Unique Apostles and all other apostles, “sent ones” or frontier
missionaries.”400 Een dergelijke zorg zien we bij Hoehner: “The danger is to equate this gift
[=apostelen] with the office [=Apostelen] with an attempt to exert the same authority as those
in the NT who qualified for the apostolic office.”401 Aangezien vanuit een dergelijke angst
hedendaagse apostelen worden uitgesloten, willen we hier kort aandacht aan besteden.
De angst lijkt gerechtvaardigd, aangezien we in hoofdstuk 2 zagen dat Wagner als kenmerk van
de NAR vooral ‘de hoeveelheid geestelijke autoriteit gedelegeerd door de heilige Geest aan
individuen’ noemde. Ook zegt hij: “Paul’s authority as an apostle came from the same sources
that provide today’s apostles with their extraordinary authority.”402 Desalniettemin lijkt het
bovenstaande onderscheid ook bij hem overeind te blijven.
Bij de geïnterviewde leiders zagen we dat de mate van autoriteit van een apostel nog niet
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helemaal duidelijk was; er was een zekere voorzichtigheid (§3.5.4). Zodoende is er dus een
koerscorrectie ten opzichte van een (mogelijk) eerdere invulling.403 Nergens was er sprake van
dictatoriale autoriteit; men sprak meer in termen van relaties en vanuit erkenning
(vaderschap).404 Gedelegeerde autoriteit heeft een (makkelijk te misbruiken) bestuurlijk aspect,
maar wordt onzes inziens vooral gezien in termen van ‘geloof’ (§2.4).405 Men spreekt wel over
het ‘waarbogen van de kern’, maar dat lijkt vooral te gaan over het terugbrengen naar de kern
in plaats van het bepalen van de kern.406 In deze zin vragen we ons zelfs af of de autoriteit van
de apostel niet beperkter is dan die van een traditionele dominee. Daarnaast was overigens in
zekere zin de autoriteit van de A/apostelen ook beperkt (Vgl. Gal. 1:8-9).
De Brit Max Turner, die onderzoek deed in apostolische kerken in Engeland, concludeert:
“’delegated authority’ need mean no more than God’s will for us may be mediated to us by an
apostle, elder, or teacher, and that God’s rule in our lives is then accomplished by voluntary
submission to the authority of those leaders.”407 Vervolgens ziet hij: “Where the concept of
apostolic rule (on the basis of delegated authority) has not predominated, and the charismatic
character of the whole congregation come more fully to be recognized, there has been an
increasing tendency for the apostles to see themselves more as servants of the church.”408 Onzes
inziens kan dit gezegd worden van de geïnterviewde leiders; dat biedt een goede indicatie voor
de toekomst.
Dit gezegd hebbende, kunnen we verdere argumenten bespreken. De veelvoorkomende
aanwezigheid van A/apostelen in het Nieuwe Testament is onzes inziens geen argument,
hooguit een indicatie van het belang van dergelijke functies in pionierssituaties. De algemene
opmerkingen aangaande de mate van contextualisatie in de brief aan Efeze worden
ondersteund.409 De centrale vraag is hier vervolgens: is deze brief een beschrijving van hoe de
Gemeente in de eerste eeuw is gefundeerd – en daarmee de ‘katholieke’ kerk – of spreekt
Paulus hier over iets algemeens wat nu nog kan (of moet)?
Deze vraag is van groot belang, met name voor de evaluatie van Efeziërs 2:20. We zien dat
tegenstanders van hedendaags apostelschap bij deze tekst beginnen, en vervolgens hun
conclusies overhevelen op 4:11.410 2:20 lijkt niet over de lokale kerk te gaan: “[I]n the present
context Paul is not speaking about the foundation of the local church.”411 De werkwoordvorm
(ἐποικοδοµηθέντες - aoristus) zou dit ondersteunen.412 Daarbij moet worden benadrukt dat
het in dit vers niet over de leer gaat, maar over de personen.413 Daarmee zijn de belangrijkste
argumenten uit §4.2.3 ontkracht. Romeinen 15:20 en 1 Korintiërs 3:10-12 kunnen niet als
tegenargument dienen, omdat het over andere fundamenten gaat.414 Hedendaagse apostelen
kunnen nog wel grondleggers van gemeenten zijn, maar bouwen zij altijd op het fundament dat
is neergelegd door (A)postelen415 en (P)rofeten416 (vgl. §3:5), met Jezus Christus als hoeksteen.
403
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Vanuit de bovenstaande conclusie beperkt men vervolgens de apostelen in 4:11 tot de eerste
eeuw. Dit is onzes inziens niet noodzakelijk.417 Zeker aangezien we hierboven ruimte vonden
voor andere apostelen.418 Hoehner reageert – in zijn bespreking van µέχρι (totdat) – op een
aantal bezwaren gelijktijdig: “This conjunction could depend on the immediately preceding
prepositional phrase “for the building up of the body of Christ,” but it is more probable that it
relates back to ἔδωκεν, “he gave,” in verse 11, denoting that he gave gifted individuals to the
church and that will continue until the action of the following aorist subjunctive
καταντήσωµεν “until we all attain.”419 Dat de kerk reeds de ‘doelen’ van vers 13 heeft bereikt,
wordt door vrijwel niemand verdedigd.420 Zodoende is het kernargument uit §4.2.2
gerechtvaardigd.421
4.3.2.2 Overige argumenten
De Didachè hebben we in het bovenstaande reeds besproken; onzes inziens is het een argument
vóór het bovenstaande onderscheid tussen A/apostelen. Verdere implicaties ervan rondom
institutionalisering zullen we in hoofdstuk 5 bespreken. De waarschuwing voor valse apostelen
in de Bijbel is moeilijker. We kunnen het hooguit zien als het bewijs voor de aanwezigheid van
een grote groep apostelen in de eerste eeuw. De kenmerken van valse apostelen zijn overigens
niet duidelijk; voor de hedendaagse lezer zijn deze waarschuwingen weinig behulpzaam.
Opmerkelijk genoeg wordt 2 Korintiërs 12:11-12 (‘superapostelen’) hier niet genoemd; deze
tekst biedt daarnaast algemene handvaten voor de herkenning van apostelen.
Hoewel we voor voorzichtigheid pleiten, moeten we de persoonlijke getuigenissen serieus
nemen; toch zijn ze moeilijk te evalueren. Eventueel kan een meer kwalitatief onderzoek,
waarbij de apostolische kenmerken per persoon worden geëvalueerd, hier verdere beoordeling
bieden. Vooralsnog zien we de persoonlijke ervaringen als een geldig argument vóór
hedendaagse apostelen. We denken daarbij aan het advies van Gamaliël aan de raad (Hnd. 5:3739). De verwijzingen naar het heilsplan en de koppeling met de eindtijd kunnen we misschien
het beste op vergelijkbare wijze benaderen.
Hoewel teamleiderschap een interessant punt aansnijdt, is het geen rechtvaardiging voor
apostolisch leiderschap;422 het zegt enkel iets over de context waarbinnen het zou moeten
functioneren. Het laatste argument – het algemene gebruik van de term ‘apostel’ in de eerste
eeuw – valt in dezelfde categorie; het kan ons enkel iets vertellen over de mogelijke invulling
ervan. Een dergelijke koppeling valt overigens te betwijfelen.423 Men zou eerder moeten kijken

pragmatische toepassing niet overvragen.
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naar het gebruik in het Jodendom.424

4.4 Conclusie
Dit hoofdstuk probeerde een antwoord te geven op de vraag: ‘Welke Bijbelse argumentatie
wordt door aanhangers van dit apostolische leiderschap aangevoerd om deze vorm van
leiderschap te rechtvaardigen en hoe kan dit beoordeeld worden?’ Aan de hand van het
bovenstaande concluderen we het volgende:
- De auteurs van de DGP hebben minder oog voor de verdediging van hedendaagse
apostelen dan die van de EMC.
- We konden zeven verschillende argumenten onderscheiden die pleitten vóór
hedendaagse apostelen. De volgende argumenten leken houdbaar:
1. Op basis van het Nieuwe Testament en de kerkgeschiedenis kunnen we
Apostelen en apostelen onderscheiden; beide bronnen maken aannemelijk dat
we geen nieuwe Apostelen moeten verwachten. We konden nergens
overtuigende of noodzakelijke argumenten vinden tegen het bestaan van
apostelen in het heden.
2. Hoewel Efeziërs 2:20 niet over hedendaagse apostelen gaat, is dat in 4:11 wel
het geval. De bedieningen die we hier vinden, zijn aanwezig ‘totdat’ de
‘doelen’ van vers 13 bereikt zijn; aangezien die nog niet bereikt zijn, is o.a. de
apostolische gave nog nodig.
3. De aanwezigheid van apostelen in de Didachè maakt duidelijk dat er ook rond
de eeuwwisseling (het jaar 100) apostelen in de kerk aanwezig waren.
4. De persoonlijke getuigenissen van auteurs (hoofdstuk 2) en leiders (hoofdstuk
3) laten de mogelijkheid open dat God ook nu nog apostelen aanstelt.
-

424

De vraag naar apostolische autoriteit is belangrijk; er is bij tegenstanders van
hedendaagse apostelen angst dat deze te groot is. In de praktijk zagen we een zekere
voorzichtigheid met betrekking tot grote autoriteit, dit werd gecombineerd met een
meer relationele/dienende invulling van autoriteit. Daarmee lijkt de autoriteit van
apostelen beperkter dan men in eerste instantie denkt.

A.h.v. Shaliah. Vgl. Wim, 4.
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5. Pragmatische argumentatie
5.1 Introductie
In dit laatste hoofdstuk voor de conclusie zullen we antwoord geven op de vraag: ‘Welke
pragmatische argumentatie wordt door de aanhangers van dit apostolische leiderschap
aangevoerd om deze vorm van leiderschap te rechtvaardigen en hoe kan dit beoordeeld
worden?’ Voor dit hoofdstuk geldt dezelfde kadering als het vorige hoofdstuk.

5.2 Uitwerking
We onderscheiden een viertal pragmatische argumenten die de aanhangers van dit apostolisch
leiderschap aanvoeren.425

5.2.1 Zonder apostelen mist er een dimensie in het leiderschap van
de kerk
Apostelen voegen iets toe dat niet aanwezig is in andere bedieningen, taken of functies in de
kerk. Dit argument bestaat uit twee delen. Ten eerste kijkt men naar belangrijke figuren in de
kerkgeschiedenis. In het verleden herkent men dan een aantal ‘apostelen’ die veel voor de kerk
hebben betekend: onder andere Sint Patrick, Willibrord (‘de apostel der Nederlanden’),
Johannes Wyclif, Hudson Tylor en Franciscus Xavier.426 “This may be an imprecise use of the
term, but no other word appears adequate to describe the breadth of ministry exercised by such
leaders.”427 Ds. Geuze vertelt ons: “Calvijn noemt Luther meer dan eens ‘een uitnemende
apostel van Christus door wiens arbeid en dienst het allermeest in deze tijd de zuiverheid van
het Evangelie werd hersteld.’”428 Men stelt zodoende dat ook de afgelopen eeuwen apostelen in
de kerk aanwezig waren en dat deze apostelen ook nodig waren; het ontbreken van dergelijke
bedieningen in deze tijd zou problematisch zijn als we kijken naar hun invloed van deze
bedieningen. Deze benadering wordt doorgetrokken naar de huidige tijd. In de kerk (maar ook
in de samenleving)429 zijn er – volgens de literatuur en de geïnterviewde leiders – mensen die
qua gave en werkzaamheden apostelen lijken te zijn, zonder dat ze zo genoemd of herkend
worden.430
Murray neemt iets vergelijkbaars waar in de kerkplantingsbeweging: “One of the questions
facing the church planting movement is whether there are apostles operating within it who need
to be identified as such, and released into strategic pioneering roles. […] The use of the term
apostle is less important than the effective deployment of apostles, by whatever term they are
known.”431
Ten tweede stelt men dat het kenmerkende van een apostel momenteel in de kerk niet of zeer
beperkt aanwezig zijn. In het algemeen zagen we bijvoorbeeld in §3.6 dat verschillende leiders
aangaven dat ze de aandacht voor een breder leiderschap dan enkel ‘ST’ als zeer waardevol of
zelfs bevrijdend beschreven.432 Van der Woude zegt bijvoorbeeld:
425
Vgl. hier de opsomming van Doornenbal aangaande het leiderschap binnen de EMC (p. 11). Er zijn meerdere
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“We hebben gewoon missionair of apostolisch leiderschap nodig in de kerk en dat is
een ander soort leiderschap dan het leiderschap zoals we dat kennen in de kerk. [...]
Dus die [=kerkplanters] zullen allemaal de noodzaak van apostolisch leiderschap
herkennen en dat apostolisch leiderschap groeiend is; een toenemende herwaardering
van apostolisch leiderschap.”
Dat kan, zoals andere auteurs doen, gekoppeld worden aan de kenmerken van een apostel:
“Pragmatically, there is an evident need for the continuation of many of the functions of the
original apostles. This would include church planting, laying good foundations in churches,
continuing to oversee those churches, appointing leaders, and handling difficult questions that
may arise from those churches.”433
Een dimensies die in dit kader vaak wordt genoemd is ‘beweging’. Dit punt onderscheidden we
eerder al als een van de kenmerken van apostolisch leiderschap. We zagen dat zowel Wagner
als Hirsch veel nadruk legt op de apostel als degene die voor beweging, ontwikkeling en
verspreiding zorgt; daar zou ook het antwoord voor het huidige post-christenheid tijdperk
liggen. Beide combineren dit met de ‘routinization of charisma’ (Max Weber): de idee dat
wanneer een charismatische leider (sociologisch) overlijdt, er onder zijn volgers de neiging is
om rationele, bureaucratische, democratische structuren te ontwikkelen die de charisma en
visie van de grondlegger proberen vast te houden.434 De negatieve uitwerking hiervan op de
kerk stond grotendeels centraal in §2.5. De bedieningen (personen!) zouden aan de gemeente
gegeven zijn als oplossing hiervan.
In de interviews zien we dit terug. Zo stelt Bert dat de hedendaagse kerk zich niet op
‘beweging’ richt.435 Men gelooft/denkt dat de apostel de beweging juist vasthoudt. In dat kader
spreken Arnold en Bert van ‘movement leader’; iemand die de vaart erin houdt.436

5.2.2 Apostolisch leiderschap sluit goed aan bij het leiderschap
waar deze tijd om vraagt
‘Hiërarchie’ zijn we eerder tegengekomen (§3.5.4); daarbij ontdekten we dat de afkeer van
hiërarchische leiderschapsmodellen breed aanwezig was. Zowel in de literatuur als in de
praktijk. Dit wordt door Wim gekoppeld aan deze tijd: “Er is een diep bewustzijn dat het
autoritaire eenmansbedrijfje dat de kerk leidt in mijn generatie niet past. En zeker in de
generatie die onder ons ligt, past dat helemaal niet.”437 In een evaluatie van de invulling van
apostelschap dat rond 1950 kort opkwamm, wijst Wagner op iets vergelijkbaars: “One of the
mistakes of some apostles was to allow themselves to become overly authoritarian.” Bij grote
bedrijven uit deze tijd ziet hij vervolgens voorbeelden die vandaag beter aansluiten: “Microsoft
apostles strive to be much more relational than dictatorial. This allows them to function more
as servants than otherwise might be possible.”438 Derhalve ziet men apostolisch leiderschap dus
theologisch beredeneert te zien dat het ook anders kan. Dat het misschien wel eens bijbelser kan zijn - als je het
dan toch wil funderen.”
433
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goed sluiten bij een leiderschapstendens die over de hele breedte van de samenleving wordt
waargenomen.
De uitwerking hiervan is dat er een nadruk komt te liggen op het toerusten van de
gemeenteleden (Ef. 4:12).439 ‘Toerusten’ wordt door de aanhangers van apostolisch leiderschap
veelvuldig gebruikt en dient als een uitgangspositie voor het leiderschap dat de kerk in deze tijd
nodig heeft. Daarbij staan de leiders ‘onder’ de rest van de gemeente en (be)dienen zij hen;440
de nadruk op ‘vaderschap’ (§3.3.1) hoort hier ook bij. De insteek is: ‘Jij moet het doen, maar
waar kunnen wij jou helpen om daar te komen?’441 Ruimte creëren.442 Dit wordt ingevuld
vanuit een vertrouwensrelatie.443 In deze zin stimuleert het zelfontplooiing.444 Ook de
zoektocht van spirituele zoekers naar een voorbeeld of een goede hulp valt in deze categorie.445

5.2.3 Apostelen kunnen leidinggeven aan de netwerken die er in
deze tijd steeds meer ontstaan
Het voorlaatste argument heeft te maken met het feit dat sommige auteurs en geïnterviewde
leiders deze tijd zien als een tijd waarin denominaties verwijderen of anders worden ingericht
en dat in zekere zin toejuichen.446 Daarin ontstaan netwerken die vervolgens leiding nodig
hebben. Die ontwikkeling vraagt om apostolische leiders: leiders die ‘community’-overstijgend
te werk gaan.447 In dat kader spreken Arnold en Bert bijvoorbeeld van een ‘bisschop’.448

5.2.4 Apostelen helpen de kerk missionair zijn
Voor het laatste argument wijst men op de missionaire gerichtheid van apostolisch leiderschap,
waarbij men de vooronderstelling maakt dat missionair-zijn van groot belang is voor de kerk in
de eenentwintigste eeuw. Zowel in de interviews als in de literatuur is dit argument aanwezig.
De kerkplanters en de EMC zijn duidelijk verbonden aan de missionaire beweging en maken de
koppeling dan ook automatisch.449 Hoewel de charismatische auteurs leiders niet of weinig
bekend zijn met de term ‘missionair’,450 werd in de interviews duidelijk dat zij zelf die nadruk
ook legden. Zodoende concluderen we dat de geïnterviewde leiders hierin een
gemeenschappelijke deler hebben: ze zijn allemaal op zoek naar hoe ze de samenleving kunnen
bereiken met het plan van God en daarin speelt de apostel een belangrijke rol.
Daarbij moeten we overigens wel opmerken vooral de DGP en de pinksterleiders hier andere
woorden gebruiken: het Koninkrijk van God zichtbaar maken, de heiligen toerusten, vervullen
van de Grote Opdracht en het opbouwen van Gods gemeente. Daarnaast vinden we woorden
als ‘domineren’.451 Zo zien we dat bij de pinksterleiders de apostel wordt gezien als iemand die
een gebied ‘openbreekt’452 of transformatie brengt op maatschappelijk niveau.453 Dit is het doel
439
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van het toerusten van de gemeenteleden. Daarbij wordt het ‘missionaire’ gezocht in de vrucht
van de apostel; apostelen zorgen ervoor dat de heiligen zichzelf als ‘gezondenen’ zien, als
vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God.454 Het is ondersteunend aan de missionaire
roeping van elke gelovige.455 Vooral De Groot zet dit sterk neer:
“Elk kind van God is geroepen om apostolisch te zijn, om gezondene te zijn. Alleen, ik
merk wel dat dat geactiveerd moet worden, dat moet vrijgezet worden en daar zie ik
een apostel om de hoek komen kijken. [...] Voortdurend ben je bezig met zenden. Dat
zit helemaal in het DNA van een missionaire apostolische gemeente.”456
Dit wordt gezien als de kernwaarde van een gemeente en een sleutel voor verdere groei en
ontwikkeling. Opnieuw De Groot: “Als een gemeente niet in de eerste plaats apostolisch is,
dan zal een kerk vaak niet groeien. [...] De sleutel – juist voor kerkgroei – is die apostolische
zalving, de missionaire zalving. [...] Dat is die drang om uit te gaan, om mensen te zenden; je
rust ze toe om te gaan.”457
De geïnterviewde kerkplanters zijn allemaal deel van de missionaire beweging en gebruiken
deze term dan ook makkelijker. Zij volgen de bovenstaande benadering, zij het misschien in een
andere volgorde; men kijkt eerst naar de kerk en haar missie, en ziet vervolgens een ‘fit’ met de
rol van de apostel, die ondersteunend kan werken.458 Martijn Vellekoop stelde bijvoorbeeld: “Ik
denk dat missionair-zijn een opdracht is van de kerk in de eerste plaats als geheel en dat
apostolisch leiderschap daarvoor een belangrijke schakel is om dat praktisch te maken.”
Dit zien we ook terug bij Bert en Arnold, wanneer hen gevraagd wordt naar de verbinding
tussen ‘missionair’ en ‘apostelschap’:
“Nou ja, wat Arnold net al zei; hij heeft je vraag eigenlijk al beantwoord, ‘dat het geen
toeval is dat aandacht voor apostolische vormen van leiderschap de afgelopen dertig is
opgekomen,’ is toch eigenlijk het antwoord? Het is niet hetzelfde, maar het heeft wel
veel met elkaar te maken.”
Onderzoeker: “Maar hoe is het verband?”
“Het hoort typisch bij een pionierscultuur; en een pionierscultuur in het christendom,
moet wel missionair zijn. Dat is het per definitie; wat wou je anders?”459

5.3 Evaluatie
We zullen nu de bovenstaande argumenten evalueren. Daarbij is het van belang te zien dat deze
argumentatie gebaseerd is op een kenmerk van apostolisch leiderschap dat vervolgens wordt
toegepast. In het onderstaande zullen we in principe het kenmerk niet evalueren; we zagen het
reeds bevestigd worden in eerdere hoofdstukken.
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We beginnen met een algemene evaluatieve opmerking die een aantal van bovenstaande
argumenten omvat. In het managementlesboek Managing and Organizations geven de auteurs een
schets van de eigenschappen van postmodern leiderschap.460 Zij maken daarbij gebruik van het
woord ‘servant’ als een acroniem: Servant, Empowers, Recounter of stories, Visionary,
Androgynous, Networker, Team builder. Het merendeel van deze postmoderne kenmerken
van leiderschap vinden we in zekere mate terug in de argumenten.461 Dit is een eerste indicatie
dat er goede pragmatische argumenten zijn vóór apostolisch leiderschap.

5.3.1 Zonder apostelen mist er een dimensie in het leiderschap van
de kerk
Vroegere leiders als apostelen aanmerken veroorzaakt een aantal problemen. Het belangrijkste
tegenargument is dat het in veruit de meeste gevallen om zendelingen ging: ze reisden naar
gebieden waar het Evangelie nog niet verkondigd was. Volgens tegenstanders kan er (soms)
enkel in die zin nog gesproken worden van apostelen (zie §4.3.2.1). Waar het fundament al
gelegd is, zijn apostelen (en profeten?) niet meer nodig. Het probleem daarbij is dat men dan
opnieuw Efeziërs 2:20 leest als dat het om een fundament gaat dat in nieuwe situaties opnieuw
gelegd moet worden. Dat spraken we in het vorige hoofdstuk reeds tegen. De hierboven
herhaaldelijk gepresenteerde nadruk op pionierssituaties ligt in dit verlengde. De vraag wordt
dan: kunnen we het Westen (opnieuw) rekenen tot een pioniersomgeving, waardoor ook in die
zin apostelen weer nodig zijn? In dat verlengde liggen de andere apostolische kenmerken; zijn
deze werkelijk nodig in Nederland? Onzes inziens is het antwoord op beide vragen ‘ja’. In
zekere zin bevindt het christendom zich altijd in een pionierssituatie; de kerk is niet de
voltooier van het Koninkrijk op aarde. Daarnaast is het onzes inziens onmogelijk om te stellen
dat de kenmerken in de hedendaagse kerk niet nodig zouden zijn. Derhalve zeggen zelfs
sommige tegenstanders van apostolisch leiderschap in reactie op ‘apostelen’ in de
kerkgeschiedenis: “May many of their caliber be raised up!”462
Voordat we dit verder uitwerken, willen we dit argument via een andere weg benaderen en
merken we een tweetal ontwikkelingen op. Ten eerste zien we in Nederlandse protestantse
kerken een dialoog over een mogelijke bisschopsfunctie. We denken daarbij bijvoorbeeld aan
de dissertatie van Hans Kronenbrug Episcopus Oecumenicus. Daarin herkennen we vergelijkbare
leiderschapskenmerken als wij in hoofdstukken 2 en 3 bespraken.463 Dit zien we ook bij Turner:
“Apostles are church-planting charismatic bishops.”464 Hij gaat verder: “And arguably when we
press the question ‘what kind of man do we need as the pastor pastorum?’, then men who have
proved themselves successfully in both pioneering and overseeing a plurality of vigorous
churches should be considered strong candidates indeed.”465
Ten tweede geven de respondenten aan dat er een bepaald soort leiderschap ontstaat en nodig
is, dat ‘apostolisch leiderschap’ genoemd kan worden (§3.4). Een dergelijk signaal vanuit de
praktijk heeft gewicht. Dit zien we terugkomen in Doornenbal’s dissertatie Crossroads. Hij stelt
dat er binnen de EMC veel verschillende namen worden gebruikt voor hetzelfde soort
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leiderschap.466 We zien dan ook dat wat hij beschrijft als ‘missionair leiderschap’ heel veel
overlap heeft met apostelschap.467 We concluderen dat er een zoektocht is naar een bepaald
soort leiderschap, dat bijzonder veel overeenkomsten heeft met het leiderschap dat in dit
onderzoek besproken wordt.
De vraag is vervolgens of dat per se apostelen moeten zijn en of we ze zo moeten noemen?
Murray geeft in een voetnoot commentaar op het 'less important' uit zijn eerdere citaat
(§5.2.1): “Although not insignificant. Recognizing this leadership role may provide greater
scope for those involved to exercise their ministries and make easier the identification of those
with appropriate gifts.”468 Vlaardingerbroek stelt dat zoiets niet nodig is: “Als iemand
apostolisch leider is, hoeft hij zo niet benoemd te worden; het geeft hem niet meer kracht, het
geeft hem niet meer erkenning.”469 Breen gelooft van wel. Hij geeft een opsomming van
gebeurtenissen in zijn leven, en stelt vervolgens: “But that only happened when I fully embraced my
place as an apostle.”470 Onzes inziens kan een dergelijke erkenning positief bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van apostelen in de kerk; bepaalde kwaliteiten die normaal buiten de kerk
meer werden gewaardeerd, kunnen nu binnen de kerk worden gebruikt voor Gods
Koninkrijk.471 We zagen eerder al de positieve uitwerking voor Ronald van der Molen (§3.4)
en denken ook aan andere respondenten die het ontdekken van hun apostolische roeping zien
als een belangrijke doorbraak in hun werk.472
In het bovenstaande noemden we reeds ‘bisschoppen’. Wim gaf toe dat een relationele
invulling van dit ambt dicht in de buurt zou komen bij de apostel.473 In principe gaat het hier
om een rol met bepaalde kenmerken; het zou dan in deze context weinig uitmaken welke naam
daaraan gegeven wordt.474
Er zou vanuit de invulling van de apostolische rol ook meer ruimte kunnen ontstaan voor
leiders met andere gaven. In Als een kerk (opnieuw) begint concludeert Stefan Paas – nadat hij heeft
gewezen op de hoge eisen die tegenwoordig aan leiderschap gesteld worden: “De aangewezen
weg is dan het samenstellen van een complementair leiderschapsteam, waarin zoveel mogelijk
kwaliteiten verenigd zijn. Leidinggevenden kunnen zich dan vooral bezighouden met de zaken
waarin zij zelf goed zijn.”475 Dit is een interessante uitwerking van een specifiekere invulling van
kerkelijke leiderschapsrollen.
De toespitsing op ‘beweging’ is moeilijk te evalueren. We willen derhalve een aantal
opmerking maken over de institutionalisering van de kerk. Onzes inziens gaat het bij
institutionalisering om sociale wetmatigheden, die niet per se negatief zijn.476 Binnen APEST
moet er ook ruimte zijn voor ‘ST’; de meer stabiliserende bedieningen. Daarnaast kunnen we
466
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vraagtekens plaatsen bij het moment van institutionalisering. Johnson vermoedt dat de ‘shift’
naar Christenheid mogelijk veel eerder in gang is gezet, namelijk in Paulus’ brieven: Paulus
stelt daarin bijvoorbeeld oudsten aan.477 Deze gedachte wordt door meer aangehangen.478
Toch moeten we waken voor de gedachte dat “het vage, ‘ongeordende’ kerkelijk stelsel van de
apostolische tijd geleidelijk ‘verbeterd’, namelijk ‘geordend’ zou zijn.”479 Daarnaast kunnen we
onmogelijk de kerkelijke traditie overboord zetten – we zouden dat overigens ook niet moeten
willen – maar we moeten tevens accepteren dat elke generatie of tijdperk vraagt om een frisse
doordenking en confrontatie met het Evangelie, ook wanneer we spreken over
kerkstructuren.480 In deze zin is ‘beweging’ (of: ontwikkeling, vernieuwing) steeds nodig, in elk
tijd, en dus de brenger of katalysator ervan ook.481

5.3.2 Apostolisch leiderschap sluit goed aan bij het leiderschap
waar deze tijd om vraagt
Op het punt van leiderschap dat past bij deze tijd lijken de raakvlakken met de hedendaagse
cultuur groot. We herkennen bijvoorbeeld zowel ‘servant’ als ‘empowers’ uit de postmoderne
kenmerken. De ‘powerdistance’ tussen ‘leider’ en ‘volger’ lijkt in het Westen af te nemen; er
komt steeds meer gelijkwaardigheid.482 In Nederland is waarschijnlijk dit nog sterker. Zo
vertelt Paul Donders, een christelijke managementexpert: “In de Lage landen scoort de
individualiteit. Dit betekent dat we een coöperatieve leiderschapsstijl waarderen. Werknemers
werken graag met een coachende leider die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de
individuele medewerker.”483 Ook het ‘verdienen van gezag’ vanuit een vriendschapsrelatie is
belangrijk in deze tijd.484 Zodoende lijkt dit goede contextualisering. Dat wordt nog sterker
wanneer apostolisch vaderschap gericht is op zelfontplooiing, dat een sterk kenmerk is van de
huidige samenleving.485
Een enigszins kritische noot: het situationele leiderschapsmodel van Hersey, Blanchard en
Johnson (1996) laat zien dat de bovenstaande benadering zich vooral begeeft in wat zij het
gebied ‘S3’ noemen: het gaat uit van een situatie van ‘high relationship’ en ‘low task’.486 De
‘Follower readiness’ – van de ‘heiligen’ – die daarbij hoort is: “Able but unwilling or insecure”
(R3). Dat betekent dat men handelt vanuit een bepaalde antropologie die niet per se aansluit bij
de iedereen in de gemeente. Het is goed dit te beseffen.

5.3.3 Apostelen kunnen leidinggeven aan de netwerken die er in
deze tijd steeds meer ontstaan
In Mission-Shaped Church stelt men: “The Western world, at the start of the third millennium, is
best described as a ‘network society’.” Daarbij denken de auteurs in de eerste plaats aan de
477
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samenleving en de manier waarop mensen deel zijn van een gemeenschap. Toch is dit een
ontwikkeling die we ook in de kerk waarnemen. Stefan Paas stelt: “voor het eerst lijkt er in
Nederland een oecumenische infrastructuur te ontstaan op het niveau van kerkelijke gemeenten
(in onderscheid van parakerkelijke organisaties), waarin evangelische en meer traditioneelkerkelijke protestanten nauwe relaties ontwikkelen.”487 Sake Stoppels specificeert: “Er ontstaan
nieuwe – vaak ook internationale – verbanden en netwerken op grond van een gedeeld
theologisch en missionair DNA.”488 De vraag is vervolgens of dit aan apostelen te koppelen is?
Het is aannemelijk dat wanneer netwerken ontstaan en zich uitbreiden, dat om een nieuw soort
kerkelijke functies vraagt; ‘apostel’ zou dan een mogelijke en logische – doch niet
noodzakelijke – keuze zijn.489
Hiermee komen we op een patroon dat we eerder ook al tegenkwamen (§5.3.1): er ontstaat
iets in de missionaire praktijk, waar de kerken een antwoord op zoeken. De rol die daardoor
ontstaat is nieuw en kan in het licht van eerdere hoofdstukken ‘apostolisch leiderschap’ worden
genoemd. Dit is een belangrijk gegeven.

5.3.4 Apostelen helpen de kerk missionair zijn

Is apostolisch leiderschap bevorderlijk voor de missionaire gerichtheid van de gemeente? Deze
vraag komt dicht bij de onderzoeksvraag van dit onderzoek, want als deze verbinding bewezen
kan worden, is apostolisch leiderschap relevant voor de missionaire praktijk in Nederland. De
evaluatie hiervan bewaren we derhalve tot de conclusie.
We wijzen hier kort op de taalkundige verbinding: ‘missionair’ komt van het Latijnse
werkwoord mittere wat dezelfde betekenis heeft als het Griekse werkwoord ἀποστέλλω,
namelijk ‘zenden’.
De vraag die we in dit kader verder wel moeten beantwoorden is: ‘Is missionair-zijn belangrijk
voor de kerk van de eenentwintigste eeuw?’ Doornenbal stelt dat Nederland inderdaad
gekenmerkt kan worden als postchristenheid.490 Daarnaast concludeert hij dat vanuit de
christenheidtijd kerken vooral naar binnen gericht zijn.491 Een missionaire gerichtheid is een
antwoord; een antwoord dat aansluit bij de zending van de eerste apostelen (Mat. 28:19; Luk.
24:47; Joh. 20:21; Hnd. 1:8). Of missionair-zijn het antwoord is, zal de toekomst duidelijk
maken.492

5.4 Conclusie
Dit hoofdstuk probeerde een antwoord te geven op de vraag: ‘Welke contextuele argumentatie
wordt door de aanhangers van dit apostolische leiderschap aangevoerd om deze vorm van
leiderschap te rechtvaardigen en hoe kan dit beoordeeld worden?’ Aan de hand van het
bovenstaande concluderen we het volgende:
- We kunnen een viertal argumenten vóór hedendaagse apostelen onderscheiden.
Daarvan bleken de meeste valide te zijn:
o Zonder apostelen mist er een dimensie in het leiderschap van de kerk. Met
name een aantal van de huidige ontwikkelingen binnen de kerk lijken dit te
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ondersteunen. De belangrijkste daarvan is de herkenning – vanuit verschillende
kampen – dat een nieuwe leiderschapsvorm, die veel overeenkomsten
vertoont met apostolisch leiderschap, nodig is in de kerk. De erkenning van
apostelen zal een positief effect hebben op deze ontwikkelingen. Daarnaast kan
een taakverdeling op basis van specifiekere leiderschapsrollen een positieve
uitwerking hebben op het functioneren van een kerkelijk leiderschapsteam.
Ten slotte concludeerden we dat elke organisatie zich moet blijven bewegen;
zo ook de kerk. Apostelen kunnen daar een sleutelrol in spelen.
o Apostolisch leiderschap sluit goed aan het soort leiderschap waar deze tijd om
vraagt. We zagen hier een aansluiting bij de meer coachende invulling van
hedendaags leiderschap, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van individuen
centraal staat.
o Apostelen kunnen leidinggeven aan de netwerken die er in deze tijd steeds
meer ontstaan. Zowel de Westerse samenleving als de kerkelijk wereld daarin,
zijn steeds meer gebouwd rondom ‘netwerken’. Dit vraagt om een nieuwe
leiderschapsrol, die mogelijk door apostelen kan worden ingevuld.
Bij zowel het eerste als het derde punt zien we een vergelijkbare ontwikkeling: er
ontstaat iets nieuws in de praktijk dat gekoppeld kan worden aan apostolisch
leiderschap.
Daarnaast zagen we dat een aantal postmoderne kenmerken van leiderschap nauw
aansloten bij de invulling van apostolisch leiderschap zoals we die in de vorige
hoofdstukken zijn tegengekomen.
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6. Conclusie
6.1 Introductie
In dit hoofdstuk willen we tot een afronding komen van ons onderzoek. We zullen ons daarbij
richten op de beantwoording van de onderzoeksvraag.493 Vervolgens zullen we nog een aantal
algemene opmerkingen maken in de vorm van een discussie. Tot slot zullen we een aantal
aanbevelingen doen voor de praktijk en voor verder onderzoek.

6.2 Conclusies
In hoofdstukken 1 en 2 werd duidelijk dat er in de afgelopen twee decennia groepen zijn
ontstaan die pleiten voor een herwaardering van (de rol van) apostelen. De eerste groep
vonden we binnen de ‘Derde Golf Pinksterbeweging’ (DGP). De tweede groep vonden we
binnen de zogenaamde ‘Emerging-Missional Conversation’ (EMC). Hoewel de groepen elkaar
chronologisch opvolgen en beïnvloeden, is er onderling weinig tot geen toenadering. In dat
verlengde zagen we ook in Nederland twee groepen die met apostolische leiderschap bezig zijn:
kerkplanters en pinksterleiders.
Leiders in deze groepen geloven dat dit type leiderschap (apostolisch leiderschap) wezenlijk
onderdeel van de kerk zou moeten zijn, wil zij werkelijk participeren in het plan dat God voor
haar heeft. Deze herwaardering gaat in tegen de leer van de kerken van de traditie, waar men
gelooft dat de apostel (als functie) ergens ophield te bestaan. In dat kader koos dit onderzoek
voor een pragmatische insteek door de relevantie van deze herwaardering centraal te stellen,
zonder daarbij overigens theologische vragen links te laten liggen. Dit leidde tot de volgende
onderzoeksvraag: Wat is de relevantie voor de missionaire praktijk in Nederland van het opnieuw
invoeren van het apostolisch leiderschap in een aantal christelijke bewegingen?
Ten eerste concluderen we dat de DGP en de meeste pinksterleiders deze vraag in eerste
instantie niet zullen stellen. Zij zien de herwaardering voor apostolisch leiderschap als het
(herstel)werk van God; de waarde zal zichtbaar worden. We benadrukken dit punt, omdat het
op verschillende momenten in dit onderzoek naar voren kwam.
Vervolgens concluderen we aan de hand van dit onderzoek dat de groepen die pleiten voor een
herwaardering van het apostolisch leiderschap, dat doen in verbinding met missionair-zijn. Met
name in hoofdstuk 5, maar ook in 2 en 3, werd duidelijk zichtbaar dat ‘apostel’ en ‘missionair’
elkaar raakt. Daarbij is apostolisch leiderschap voor de EMC en de kerkplanters een gevolg van
de participatie in de missio Dei en voor de DGP en de pinksterleiders meer een oorzaak ervan.
Het verschil is subtiel: waar de ene groep zich richt op de missio Dei en hoe dat ondersteund kan
worden, richt de andere zich op het herstel van Bijbels leiderschap, met als gevolg de
gerichtheid op de missie van God. In hoofdstuk 5 zagen we wel dat de DGP en de
pinksterleiders hier andere woorden voor gebruiken dan de EMC en de kerkplanters die veel
bekender zijn met de missionaire beweging.
Deze koppeling werd bevestigd door een interessante ontwikkeling die we waarnamen. De
kerkplanters die we interviewden zijn allemaal bezig met missionair-zijn. In hun missionair
bezig zijn in de praktijk zien ze een soort leiderschap ontstaat, dat we aan de hand van het
literatuuronderzoek ‘apostolisch’ kunnen noemen.
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Wanneer deze koppeling zichtbaar wordt, moeten we ons afvragen op welke manier apostolisch
leiderschap relevant is voor de missionaire praktijk in Nederland. Hoewel we ervan overtuigd
zijn dat onze conclusie ook voor andere landen zal gelden, beperken we ons tot Nederland. We
hebben alleen Nederlandse leiders gesproken, die zich allemaal duidelijk richtten op en spraken
vanuit de Nederlandse context. Aan de hand van de gegevens in de hoofdstukken concluderen
we dat apostolisch leiderschap de missionaire praktijk in Nederland bevordert.
We hebben in hoofdstuk 2 meerdere zaken besproken die deze conclusie ondersteunen. Bij de
DGP denken we dan met name aan de NAR, die naast een sterke gerichtheid op missie, zich –
doormiddel van apostelen – richt op de heiligen die het Koninkrijk van God brengen in alle
hoeken van de samenleving. In deze zin zouden we zeggen dat apostelen ‘missionaire mensen’
voortbrengen. Bij de EMC zagen we dat de apostel een ‘missionaire bediening’ wordt
genoemd, die garant staat voor de continue vernieuwing en beweging van de kerk. Dit werd in
hoofdstuk 3 bevestigd vanuit de interviews met de pinksterleiders en de kerkplanters.
In de kern lijkt de relevantie het meest tastbaar in de kenmerken van apostolisch leiderschap zoals we
die in eerste plaats in de theorie (hoofdstuk 2) en daarna in de praktijk (hoofdstuk 3) naar voren
zagen komen. Wanneer we de lijst van veelgenoemde kenmerken bekijken (§3.5), zien we in
ieder geval een zestal kenmerken die missionair zijn. We denken hier aan:
(I)
Apostelen zijn de bewakers van de kern en de fundamentele ideeën van de kerk, waarbij we
vooral denken aan oog hebben voor het ‘grote plaatje’, voor datgene waar het in de
kerk werkelijk om moet gaan;
(II)
Apostelen initiëren en mobiliseren beweging;
(III)
Apostelen verspreiden het christendom;
(IV)
Apostelen creëren een context waarin andere (apostolische leiders) en de rest van APEST zich
kunnen ontwikkelen;
(V)
Apostelen zijn pioniers;
(VI)
Apostelen stichten kerken.
Vanuit deze kenmerken en hun praktische invulling wordt zichtbaar dat apostolisch leiderschap
bevorderlijk is voor de missionaire praktijk in Nederland. Daarbij lijken apostelen voornamelijk
een grondvlak te creëren voor missionair werk; ze zorgen voor een missionaire basis.
We willen er verder op wijzen dat op meerdere plekken in dit onderzoek duidelijk werd dat er
in verschillende kampen gezocht wordt naar een type leiderschap dat een lege plaats in de kerk
opvult. Met name in hoofdstuk 5 kreeg dit veel aandacht. We kunnen er vele termen voor
gebruiken: ondernemers, pioniers, katalysators, vernieuwers, bouwers of netwerkers. Deze
rollen zijn nodig in een kerk die missionair wil zijn; deze rollen zijn aanwezig in apostolisch
leiderschap.
Daarbij benadrukken we opnieuw dat het belangrijk is dat de apostolische rol in de praktijk ook
(h)erkend wordt. We begrijpen de terughoudendheid vanuit (traditionele) kerken, maar
durven op basis van dit onderzoek te stellen dat het deels de doorwerking van een apostel zal
bepalen. We hoorden van verschillende respondenten dat ze vanuit de erkenning van de
apostolische roeping zich in die rol konden ontwikkelen. Wanneer dat niet gebeurt zullen de
kenmerken niet ten volle tot uitwerking komen.
In hoofdstuk 4 behandelden we de vraag naar de Bijbelse rechtvaardiging van apostolisch
leiderschap. Aan de hand van het Nieuwe Testament en de kerkgeschiedenis onderscheidden
we Apostelen en apostelen. We konden geen overtuigende of noodzakelijke redenen vinden
tegen het bestaan van apostelen in het heden. Daarnaast lijkt Efeziërs 4:11-16 duidelijk te
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maken dat de apostolische bediening er zal zijn ‘totdat’ de ‘doelen’ van vers 13 zijn bereikt. We
concluderen dat de Bijbel het huidige bestaan van apostolisch leiderschap niet tegenspreekt.
Aan de hand van hoofdstuk 5 willen we benadrukken dat apostolisch leiderschap een aantal
kenmerken bezit die indirect voordelig zullen zijn voor de missionaire beweging. De
doorvoering van apostolisch leiderschap zorgt ten eerste voor de splitsing van taken binnen de
gemeente, waardoor er meer oog is voor specifieke gaven/talenten. Ten tweede zorgt het voor
een nieuwe invulling van kerkelijk leiderschap dat vanwege bepaalde kenmerken beter past bij
deze tijd. Ten derde sluit apostolisch leiderschap goed aan bij de kerkelijke netwerken die we in
onze tijd zien ontstaan.
Tevens denken we, aansluitend bij de pinksterleiders, dat de overige kenmerken van apostelen
een positieve uitwerking zullen hebben op de gemeente, haar leden en uiteindelijk op de missie
van God. Missionair-zijn ligt ook in het toerusten van de heiligen (heilig-ing); dit is iets wat
onzes inziens nog al eens wordt vergeten.

6.3 Discussie
Dit onderzoek heeft achteraf een groot voordeel gehad. Aan de ene kant onderzochten we
kerkplanters die relatief weinig wisten van apostolisch leiderschap, maar wel bepaalde patronen
herkenden in de praktijk. In deze patronen herkenden wij vervolgens ‘apostolisch leiderschap’.
Aan de andere kant onderzochten we pinksterleiders die relatief weinig wisten van missionairzijn, maar wel konden aangegeven wat de gevolgen van apostolisch leiderschap waren in de
praktijk. In deze gevolgen herkenden wij een missionaire gerichtheid. Zo ontstond er een extra
bevestiging van de onderzoeksvraag. Dit was zeer belangrijk, aangezien de verbinding tussen
‘missionair’ en ‘apostelen’ in de EMC als grondmotief wordt gebruikt; een dergelijke
vooronderstelling had dit onderzoek negatief kunnen beïnvloeden.
We zijn ons bewust dat dit onderzoek ook een aantal moeilijkheden kent. Ten eerste bleek de
balans tussen ‘beschrijven’ en ‘evalueren’ moeilijk. We hebben met name in de eerste
hoofdstukken weinig oog gehad voor de tegenstanders van apostolisch leiderschap. Hoewel dat
onzes inziens paste bij het beschrijvende karakter van het onderzoek, zijn we te weinig
toegekomen aan een diepgaande evaluatie van deze hoofdstukken. Dat heeft deels te maken met
de algemene onbekendheid, ook bij de onderzoeker, met betrekking tot dit onderwerp. Een
uitgebreide praktische evaluatie van de uitwerking was in dit stadium nog niet mogelijk.
Ten tweede beseffen we ons dat we groepen hebben willen combineren en vergelijken die in
wezen veel van elkaar verschillen. We staan volledig achter de conclusies van dit onderzoek,
maar benoemen wel dat we termen en uitdrukkingen hebben gecombineerd op basis van onze
inschatting en bekendheid ermee.
Ten derde beseffen we dat dit onderzoek een onderwerp bespreekt dat grotendeels nog in
ontwikkeling is, zeker in Nederland. We hebben een zeer beperkt aantal praktijkvoorbeelden
gevonden waar er volledig sprake was van een praktische invulling van apostolisch leiderschap.
Daarnaast is apostolisch leiderschap in de praktijk heel moeilijk te isoleren van andere
variabelen die ook invloed kunnen hebben op de missionaire praktijk. We denken dan
bijvoorbeeld aan precieze doorwerking van leiderschap in het algemeen. Derhalve durven (en
kunnen) we niet te uitgebreide conclusies trekken over de doorwerking van apostolisch
leiderschap.
Ten vierde zien we dat apostolisch leiderschap in zichzelf een gedifferentieerd concept is en
daarmee is het lastig vast te pinnen voor een vergelijkend praktijkonderzoek. Apostolisch
leiderschap is in feite een verzameling kernmerken die soms in meerdere of mindere mate in de
praktijk reeds aanwezig zijn. Daarmee is de praktijk niet zwart-wit maar heel geschakeerd. Dit
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maakt een relevantiebepaling minder gemakkelijk dan wanneer het een eenduidig systeem
betrof.

6.4 Aanbevelingen
6.4.1 Aanbevelingen voor de praktijk

Voor de praktijk doen we de volgende aanbevelingen:
Het zou waardevol zijn wanneer kerkplanters en pinksterleiders elkaar zouden
opzoeken rondom dit thema. Met name in §3.5.4 hebben we laten zien dat men
dichter bij elkaar ligt dan men denkt. Op tenminste drie gebieden zien wij
mogelijkheden: verdere doordenking, wederzijdse beïnvloeding – ook met betrekking
tot de verschillende missionaire invulling – en de opleiding van nieuwe apostolische
leiders. Met name dat laatste punt moet meer aandacht krijgen, als deze groepen
werkelijk geloven dat apostelen van essentieel belang zijn.
Er is verdere ontwikkeling nodig met betrekking tot de indeling van
gemeenten aan de hand van apostolisch leiderschap en de ook rest van de vijfvoudige
bediening. We zagen daar in hoofdstuk 2 al een opzet voor. In dat verlengde denken
we ook aan de plaats van andere Nieuwtestamentische leiderschapsrollen en de
praktische autoriteit van een apostel.

6.4.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Door de hoofdstukken heen hebben we reeds een aantal aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek. Hier noemen we de belangrijkste:
Er is meer onderzoek nodig naar de precieze doorwerking van apostolisch
leiderschap op de gemeente en de waarde voor de missio Dei. Daarvoor zullen
bovenstaande conclusies in de praktijk uitgebreider getest moeten worden.
Er is meer onderzoek nodig naar de verschillende soorten apostelen. We
hebben in dit onderzoek gebruik gemaakt van een tweedeling: paulinische en petrijnse
apostelen, maar we zijn weinig tegengekomen over apostelen zoals Johannes. In dit
kader past ook een verdere doordenking van Wagners indeling in horizontale en
verticale apostelen.
In beide groepen ziet men institutionalisering als de beperkende kracht op de
missie van God. Deze analyse moet verder onderzocht worden. De vraag zal met name
zijn hoe we op een gezonde manier met institutionalisering kunnen omgaan en in welke
mate dit geaccepteerd dient te worden.
Er is meer theologisch en sociologisch onderzoek nodig naar het functioneren
van hiërarchische gezagsstructuren binnen het hedendaagse, postmoderne klimaat van
Nederland.

6.5 Afsluiting
We kunnen ons voorstellen dat er kerken zijn die aan de hand van dit onderzoek nadenken over
verdere vormgeving van apostolisch leiderschap. We willen de volgende tips meegeven in de
vorm van een stappenplan. (1) Bid dat God zichtbaar gaat maken wie er in de gemeente
mogelijk een apostolische gave (niveau 1, figuur 2.1) heeft. (2) Maak in de kerk ruimte voor dit
soort mensen. Misschien in de eerste plaats vanuit een adviserende rol. (3) Daag ze uit. (4)
Zoek contact met een apostolische leider om verdere ontwikkeling van deze personen (en de
gemeente) te waarborgen.
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8. Bijlagen

74

Bijlage 1: Vragen ‘Apostolisch leiderschap’
1. Persoonlijk
- Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp ‘apostolisch leiderschap’? Hoe bent
u er betrokken bij geraakt?
- Wordt u gezien als een apostel? Zo ja, door wie? Zo nee, wie ziet u als apostel? (waarom?)

2. Apostolisch leiderschap/apostelen algemeen
- Wat is een apostel? Zijn er verschillende soorten apostelen?
- Hoe wordt je een apostel?
- Wat zijn de kenmerken van een apostel?
- Wat zijn de vruchten van een apostel?
- Wat zijn de taken van een apostel?
- Wat zijn volgens u kernwoorden als het gaat om apostolisch leiderschap?
- Hoe groot is de rol van ‘vertrouwen’?
- In hoeverre is het NT duidelijk over de rol van de apostel? Of mag het ook pragmatisch
worden ingevuld? Ziet u daar een spanning?
- Wat zijn de belangrijkste boeken/literatuur die uw gedachten hebben gevormd op dit gebied?
- Hoe wordt de persoonlijke ‘accountability’ geregeld?
- Ben je een apostel of heb je een apostolische gave/bediening?
- Is er een mate waarin iemand ‘apostolisch’ is/kan zijn?
- “Apostelen brengen wat in de hemel is naar de aarde toe.” Eens/oneens? Kunt u dat
toelichten?

3. Nederland
- Is ... een apostolisch netwerk? Waarom? Zo ja, hoe wordt dat in de praktijk vormgegeven?
Welke rol/autoriteit heeft de apostel daar?
- Past ‘apostolisch leiderschap’ goed in Nederlandse context? In welke mate past de zoektocht
naar apostolisch leiderschap binnen de huidige tijdsgeest?
- Wat is de geschiedenis van ‘apostolisch leiderschap’ in Nederland? Wie ziet u als voorlopers?
- Wat is de reikwijdte van de beweging? Wie en wat valt eronder? Is er veel onderling contact?
Wat is uw prognose voor de komende jaren?
- Ziet u veel misvattingen of wildgroei?
- Merkt u iets van de zoektocht naar apostolisch leiderschap in traditionelere kerken?
- In welke mate is ‘apostolisch-zijn’ te vergelijken met ‘missionair-zijn’?
- Ziet u een ‘post-denominationele tijd opkomen?
- Wilt u nog iets toevoegen?
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Bijlage 2: Lijst met kenmerken van apostolisch leiderschap
Een apostolisch leider heeft de volgende kenmerken:
- hij (of zij) is een bewaarder van het christelijke DNA.
- hij (of zij) is een pionier/entrepreneur (vaak betrokken bij kerkplanting, innovatie,
visionair).
- hij (of zij) is een architect (leggen van nieuwe fundamenten, uitwerken van bijbelse
blauwdruk, creëert ruimte voor andere bedieningen om in te werken) en is gericht op
het grote plaatje.
- hij (of zij) is een vader voor kerken en nieuwe leiders.
- hij (of zij) heeft een duidelijke missionaire drijfveer en is gericht op een levensvatbare
toekomst voor en de expansie van de christelijke beweging.
- hij (of zij) maakt de belangrijke beslissingen (binnen netwerk, kerk, beweging) en
werkt vooral strategisch.
Afkomstig uit: The Permanent Revolution i.c.m. invloeden uit de DGP.
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Bijlage 3: Transscript van het interview met Wim
[O0] Introductie
[O1] Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp ‘apostolisch leiderschap’?
[Wim 1] Dat is een hele goede vraag. Ik kom zelf uit [beweging]. Daar ben ik als eerste in
aanraking gekomen met deze terminologie. Daar zaten we in een beweging die zichzelf
‘apostolisch’ noemde, dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking ermee. En toen ik hier in
[kerk] kwam, toen werd het opnieuw genoemd: ‘Wij zijn een apostolische gemeente.’ Ik had er
voor mijzelf al studie naar gedaan, maar toen ben ik er echt goed ingedoken. Ik vroeg mezelf:
‘Wat is de kern en het wezen van het apostolische?’ En op grond daarvan ben ik onderzoek gaan
doen en ben ik woordstudies gaan doen en heb ik daar echt een beeld voor mijzelf van
gevormd. En hebben we op die grond de identiteit van deze gemeente bevestigd, van: ‘We
noemen dit ook een apostolische gemeente.’ Je moet namelijk wel aan de mensen kunnen
uitleggen wat je daarmee bedoelt. Dat is eigenlijk mijn verbondenheid daarmee. ‘Dit is een
apostolische gemeente.’ Ja, dan moet je het wel in ‘Jip en Janneke-taal’ kunnen uitleggen.
[O2] Ik zag nergens dat je een apostel genoemd wordt; is dat opzettelijk zo?
[Wim 2] Ja, ook omdat ik denk dat apostelen, dat is niet zomaar een titel in die zin. Ik geloof
dat er gradaties zijn in het apostolische. Mensen kunnen apostolische kenmerken hebben. Zo
kijken wij er meer naar. Wij zullen niet zomaar iemand ‘apostel’ of ‘profeet, evangelist,
herder, leraar’ noemen, maar veel meer zeggen: “Iemand heeft de kenmerken van het
apostolische.” We erkennen wel mensen die we van buiten halen. Dat vinden we makkelijker.
We halen bijvoorbeeld mensen van buiten en zeggen: “Jij bent echt een profeet.” Die halen we
dan binnen omdat hij een profeet is. Bill Johnson bijvoorbeeld, die halen we dan hierheen voor
een conferentie binnenkort. Die wordt wereldwijd erkent als apostel, dan kunnen wij het ook
zo labelen. Maar die heeft ook wereldwijde invloed. Dus wij zijn heel voorzichtig om er een
labeltje op te hangen. Maar we zeggen wel: “Mensen hebben apostolische kenmerken.”
[O3] Zeggen mensen over u dat u apostolische kenmerken heeft?
[Wim 3] Ja, in de gemeente, binnen de studentengroep, maar ook door landelijke leiders wordt
dat wel erkend. En alle profetische woorden wijzen ook die richting op. Maar goed, ik praat er
zelf eigenlijk nooit over. In de zin van... Ik vind het ook niet zo relevant. Aan de vruchten
herken je de boom. Je kan wel roepen dat je apostolisch bent, maar als je vervolgens de
vruchten niet laat zien, heb je helemaal niets.
[O4] In Jip en Janneke-taal dan; wat is een apostolische gemeente?
[Wim 4] Probeer het maar eens uit te leggen! Voor mij gaat het terug... Even een stukje
geschiedenis daarin. Het woord ‘apostel’ betekent letterlijk ‘gezondene’ natuurlijk. Als je gaat
kijken naar de oorsprong van het woord ‘apostel’, ik heb daar een studie van gemaakt, kom je
in de tijd van Alexander de Grote. Hij was bezig landen te veroveren en wat deed hij dan? Dan
had hij een land of regio veroverd, en dan had hij in die regio een hoofdstad die de regio moest
gaan beïnvloeden. Dan zond hij een groep mensen, onder leiding van een admiraal, en die
groep waren ‘de apostelen namens het Griekse rijk’. Die gingen naar die hoofdstad, met als
doel de hele regio die om die hoofdstad heen lag te onderwerpen aan de Griekse manier van
leven, denken en functioneren. Te ‘vergrieksen’ in wezen. De Romeinen pakten dat beeld ook
op. Dat is de historische context van het woord ‘apostel’. Dan heb je in het Hebreeuws het
woord ‘Shiliach’. Letterlijk betekent dat, in de Septuagint wordt het vertaald met ‘apostel’.
Het betekent ‘gezondene’ in het Hebreeuws en de Rabbi’s geven daar de betekenis aan: ‘Hij die
gezonden is door de koning alsof het de koning zelf is.’ Dus in wezen zeiden ze: “Het maakt
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niet uit als er een gezondene komt namens de koning. De koning hoeft dan niet meer zelf te
komen, want de gezondene vertegenwoordigt de koning in zijn hele wezen en denken.” En als
er kwaad werd gesproken over zo’n gezondene, dan zei de koning: “Er is ook over mij kwaad
gesproken.” Dan zie je in het Nieuwe Testament dat Jezus komt namens de Vader. Hij zegt: “Ik
en de Vader zijn één. Ik ben die ‘Shiliach’ in wezen.” En als hij zijn discipelen ‘apostelen’
noemt, dan pakt hij een combinatie van die termen in relatie tot het Koninkrijk van God. Dat
hij zegt: “Wat is een apostel?” Een apostel is een gezondene van het Koninkrijk van de hemel,
alsof God zelf op aarde wandelde. Deze apostel probeert de omgeving waarbinnen zij
functioneren te beïnvloeden met waarden, manier van leven, van het Koninkrijk van God. Dus
het zijn daadwerkelijk ambassadeurs van het Koninkrijk; ze zijn gezonden. Je hebt mannen en
vrouwen die dat op hun leven hebben en die mensen toerusten. Apostolisch gemeente-zijn, wil
dus zeggen, als ik er zo over nadenk, dan is mijn conclusie dus eigenlijk: ‘In wezen is iedere
gemeente dus apostolisch.’ Want iedere gemeente zit vol met mannen en vrouwen die door
God geroepen zijn om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. Dus ik weet niet of dat Jip en
Janneke-taal is...?
[...]
[O6] Maar dat lijkt te impliceren dat iedereen een apostel is?
[Wim 6] Nee, niet iedereen is een apostel omdat iemand die een apostel is, duidelijke
kenmerken heeft om toe te rusten: ‘Efeze 4-bedieningen’. Hij is in staat anderen te voorschijn
te halen in hun geestelijke gaven, roeping en bestemming. In Efeze 2 worden apostelen de
fundamentleggers van de gemeente genoemd; zij leggen de fundamenten. Dus apostelen zijn
gaven aan de gemeente. Dat is hun identiteit: apostolische gave. Zij zijn die gave, ze hebben
niet die gave. Maar mensen kunnen wel apostolisch leren denken. Dus wat ik jou nu vertel over
dat gedachtegoed, dat zou ik jou kunnen leren. Ik weet niet of je wel of niet apostolisch bent,
maar iedereen zou wel op die manier kunnen denken. Van: ‘Ik ben door God geroepen om een
verschil te maken in deze wereld. Om het Koninkrijk van God vestigen en om Jezus te
vertegenwoordigen. Om een geschreven brief van Christus te zijn.’ Dus de invloed van
apostolisch, apostolisch gemeente-zijn, betekent dat gemeenteleden wel zo gaan denken.
Zonder dat ze een apostel hoeven zijn.
[O7] Dus het doel is dat iedereen apostolische denkers worden? En daarmee handelen als…
[Wim 7] Ik vind dat niet een doel. Want dan zou je het weer per gemeente koppelen.
Misschien is het wel een doel. Ik geloof dat het ook meer is dan een doel: een missie, een
opdracht. In de zin dat ieder kind van God is geroepen om een vertegenwoordiger te zijn van
het Koninkrijk van God hier op aarde. We koppelen dat vaak niet aan het apostolische, omdat
we de basisbetekenis van het woord niet verloren zijn. En dus wordt apostel heel snel
gekoppeld aan gemeentestichting of aan noem maar op. Als je dan naar het Nieuwe Testament
gaat kijken, krijg je nog een beter beeld. Je hebt Petrus de apostel, maar Petrus was toen hij
geroepen werd, netten aan het uitwerpen. En wat deed hij in zijn bediening als apostel? Hij
wierp netten uit, hij ving mensen van vissen. Johannes was ook een apostel. Die was de netten
aan het herstellen. Wat kenmerkt zijn bediening? Dat hij een herstelbediening is. Dat hij heel
erg de liefde benadrukt. Als je dan kijkt naar Paulus, dan was hij een tentenbouwer. Wat
kenmerkt hem als apostel? Dat hij gemeenten sticht, gemeenten bouwt. Je kunt niet zomaar
zeggen: “Het apostolisch doel is het Koninkrijk te vestigen.” Want ieder apostolisch leider heeft
een heel eigen DNA er in zitten. Maar ze hebben wel allemaal iets in de zin dat ze… datgene
dat God in hun leven in hun gelegd heeft. Dat kan zijn op het gebied van herstel of op het
gebied van gemeentebouw, gemeenteontwikkeling, dat zij dat kunnen vermenigvuldigen in
andere mensen. Maar je ziet dus wel hele grote diversiteit daarin. Dus ik weet niet of dat een

78

antwoord op je vraag is?
[O8] Ja, ik denk dat het wel…
[Wim 8] Je kunt niet zomaar één doel zeggen. Daar reageer ik op. Het is meer dan gewoon...
Het is te kort om te zeggen, dát is het doel. Het is veel breder.
[O9] Het is eigenlijk een vraag voor iets later, maar ik denk dat het hier goed aan raakt. In hoeverre is
apostolisch in die zin gelijk aan missionair? En vooral in het kader van missionair kerk zijn, dat nu best
wel hip is. In hoeverre kan je zeggen: “Apostolisch is missionair?”
[Wim 9] Nee, vind ik totaal niet. Het klinkt heel leuk. Ik denk dat mensen dat ook vrij snel
zouden roepen. Als je kijkt naar de bediening van Paulus, dan zie je de invloed van Paulus op…
Ik ga hem even op twee manieren koppelen. Enerzijds Timoteüs, geestelijk vader, zijn
apostolisch leider, is geestelijk vaderschap. Missionair gemeente-zijn heeft heel veel te maken
met: ‘We gaan dingen doen om mensen te bereiken met het evangelie.’ Dat is vaak de
uitwerking van missionair gemeente-zijn. Toch? Of niet? Terwijl apostolisch denken is veel
meer denken vanuit vaderschap, vanuit relatie. Paulus beïnvloedt Timoteüs en dan stuurt hij
Timoteüs naar de Filippenzen, Filippenzen 3 is dat, en dan zegt hij: “Luister, ik zend Timoteüs
naar jullie toe,” en dan staat er letterlijk in het Grieks: “omdat hij van gelijke geest is.” Met
andere woorden: “Ik hoef niet meer te komen. Als Timoteüs er is, is het of ik er ben.” Dus die
hele bediening… God de Vader hoefde zelf niet te komen, omdat Jezus de apostel was namens
de Vader. Als Hij er was, dan was het alsof de Vader er was. In missionair gemeente-zijn zit dat
gedachtegoed helemaal niet. Het is niet zo dat leiders er daar zijn die hun DNA, hun hart en
wat God in hun leven heeft gelegd overdraagt aan de gemeente en zeggen: “Jongens, allemaal
binnen diezelfde cultuur, bouwen we aan het Koninkrijk van God.” Missionair gemeente-zijn
gaat veel meer uit van: ‘Hé jongens, we vinden hier een leuke missie. Je gaat naar de
kindergroep, je gaat een Alpha,’ als je maar bezig bent om Jezus bekend te maken. Maar dat
denkt totaal niets, wat mijn ervaring daar in is, in termen van ‘vaderschap’, in termen van ‘we
dragen dezelfde cultuur uit’, ‘we dragen dezelfde DNA uit’, in elke missionaire groep
vertegenwoordigen we wie we als totale lichaam zijn met elkaar. Het denken zit daar niet in.
Als je kijkt naar de 2 Korinte-brief, dan zie je dat Paulus daar naar de Korintiërs schrijft de
invloed van zijn bediening, zijn apostolische bediening op de gemeente van Korinte. Dan zegt
hij: “Jullie zijn mijn geschreven brief van Christus. Als ik er niet ben, maakt niet uit. Ik heb
jullie naar Christus toe gebracht. Ik heb jullie Christus op jullie hart zo geschreven, dat als
mensen jullie zien, dan is het alsof ze mij zien. Want ik ben een navolger van Christus, zoals
jullie mij weer hebben nagevolgd.” In het apostolische denken, zijn apostolische leiders
aanwezig, die zeggen: “Maar God heeft ons iets gegeven, daar durf ik me voor te staan. Dat
dragen we over, dat DNA, die hart. Wij dragen Christus zoals Christus dat in ons leven heeft
geplant, dat planten we op jullie over. Maak dat zichtbaar.” Dat is veel meer relatiegericht en
veel minder activiteitgericht, terwijl missionair gemeente-zijn, wat ik er van zie en ik kan het
mis hebben, wordt heel vaak gebracht in de context van: ‘We gaan activiteiten doen om
mensen te bereiken.’ Maar dit denken... ik ben het nog niet tegengekomen.
[O10] Oké. Maar als missionair gemeente-zijn zich minder zou focussen op activiteiten en meer op een
bepaalde cultuur neerzetten, Koninkrijkscultuur of… zou het dan dichter bij elkaar liggen?
[Wim 10] Het heeft heel erg met de uitgangspunten te maken. Als het puur is van: ‘Jongens we
hebben een bepaalde cultuur en dat doen we dan maar om cultuur te hebben en van daaruit
doen we onze activiteiten,’ dat is heel anders dan dat je het bijbels gaat onderbouwen en je
zegt: “Ja jongens, dit is wat we zien, vanuit het woord van God.” Als mensen jou zien, dan zien
ze Christus. Dan zien ze het wezen wat we gedrukt hebben op je geest. Dus dat wordt bepaald
door de uitgangspunten, niet door de manier waarop dingen gebeuren.
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[O11] Je zou kunnen zeggen: ‘Het is vanuit de bijbel uit te leggen dat er weer apostolisch leiderschap is.’
Maar in hoeverre is het ook pragmatisch? Past het binnen deze tijd?
[Wim 11] Hoe bedoel je dat?
[O12] Is er iets meer dan alleen het bijbelse principe dat het op deze manier, op dit moment van de tijd
weer terug komt? Is het ook, omdat het ook goed aansluit op een bepaald denken dat in deze cultuur is?
[Wim 12] In de moderne cultuur. En dan praat je over missionair of over het apostolische?
[O13] Het apostolische.
[Wim 13] Vanuit het apostolische. Ik heb niet de indruk dat het perse past in deze cultuur,
omdat juist in deze cultuur is heel veel individualistisch denken. Terwijl in het apostolische
denken is er minder ruimte voor individualistisch denken, maar is er veel meer ruimte voor de
gezamenlijkheid, dezelfde hartgesteldheid, dezelfde geestgesteldheid. En dat is bijna anti de
cultuur. Toch? Onze cultuur is heel individualistisch. Voor mij heeft het veel meer te maken
met God die bezig is met zijn kerk, waarheden en bedieningen door de eeuwen heen en door,
ik denk, de laatste decennia heen en in het herstellen. Als je nu kijkt… De kerkgeschiedenis
verwijst terug naar 1950, de uitstorting, daarna de profeten. Dat we nu dus echt in de
apostolische herstel zitten. Ik heb de indruk dat het meer een in bepaalde stroming van
kerkelijke bewegingen leeft, dan dat het heel erg aansluit op de cultuur. Maar, dat is mijn
gevoel.
[O14] Ik moet vooral denken aan Wagner zegt dat het niet meer gaat om de grote groep, maar om ‘de
zalving van bepaalde individuen gaat.’ Toen dacht ik: ‘In hoeverre is hij hier dat individualisme weer aan
het bevestigen of juist aan het gebruiken?’
[Wim 14] Welk boek heb je dan van hem?
[O15] Bijna in alle boeken noemt hij dat op deze manier.
[Wim 15] Oké. Oké. Nou, kijk, dan koppelt hij het heel sterk aan bediening, en die krachtige
bediening die draagt over. Ja, ik denk dat dat één van de dingen is die gebeurd. En tegelijkertijd
zie je een beweging dat het niet van de bediening moet afhangen of komen; het is juist het
lichaam wat opkomt, de ‘faceless generation’. Die ken je ook waarschijnlijk. En het zijn juist de
heiligen die het doen, die wonderen en tekenen. Het zijn wel de leiders die dat activeren en
stimuleren. Dat geloof ik wel. Daarin wijk ik wel iets af van Wagner Ik ben niet iemand die
zegt het moet van één bediening afhangen. Sterker nog, ik geloof heel duidelijk in
teambediening.
[O16] Wat ziet u als kenmerken van apostel?
[Wim 16] Kenmerken van apostel-zijn, is een man die God de Vader kent. Een man, vrouw die
God heel duidelijk als Vader kent. Die een vaderhart heeft. Iemand die er op gericht is om
anderen tot bloei tot ontwikkeling te brengen. Geestelijke zonen en dochters die ook in die
termen denken. Het is over het algemeen wel iemand die een werk leidt. Het kunnen hele
krachtige pioniers zijn. Of het kunnen hele krachtige bouwers zijn. Ze kunnen pioniers en
bouwers zijn. Paulus is een hele sterke pionier en bouwer. Vandaag de dag zie je hele sterke
pioniers, maar je ziet ook apostolische leiders die hele sterke bouwers zijn. Een ander kenmerk
is dat een apostolisch leider zal altijd boven de lokale muren erkend zijn en uitstijgen. Het zal
een erkenning zijn in de bredere lichaam van Christus naar dit soort mensen, die verder gaat
dan hun lokale erkenning in hun lokale gemeente. Apostolische leiders zijn voor mij ook
mensen die brengen leiders voort. Ze hebben een gave van leiderschap. Ze zijn in staat om ook
andere leiders om zich heen voort te brengen. Dat is één van de vruchten, vind ik duidelijk, van
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apostolische leiders: ‘Ze moeten andere leiders voortbrengen.’ Dan zijn er die zeggen: “Het
moet perse gepaard gaan met wonderen en tekenen.” Dat zie je niet helemaal terug in de bijbel.
Je ziet ook apostelen waarvan het niet bekend is of er wel of niet wonderen of tekenen waren,
dus die wil ik een beetje in het midden laten. Maar dat zijn voor mij denk ik wel de
hoofdkenmerken.
[...]
[O18] In de stukken naar aanleiding van de training zag ik apostolisch denkende leiders, apostolische
leiders en daar voeg ik aan toe apostelen. Heeft dat puur te maken met de mate, stadia of de niveaus waar
het apostolisch denken zichtbaar wordt in iemand?
[Wim 18] Niet zo zeer het apostolisch denken, als wel zalving, als kracht en gunst op iemands
leven. Er is verschil in gunst. Je kunt ook groeien in gunst. Van Jezus lezen we: “Hij groeide in
gunst bij God en mensen.” Dus je ziet apostolische leiders met een kleine cirkel van invloed en
je ziet apostolische leiders met een wereldwijde invloed. Wat maakt iemand een apostel? Ik
vind persoonlijk dat anderen dienen te erkennen dat je een apostel bent. En de mate van
invloed of gezag, die laat die erkenning makkelijker komen. Dus het heeft voor mij niet zozeer
met het denken te maken als wel met de erkenning die je krijgt van anderen en de gunst en de
zalving die God op je leven legt en dus de vruchten die je draagt.
[O19] Eén van de belangrijkste dingen die naar voren kwamen was ‘brengen wat in de hemel is, naar de
aarde toe.’ Kunt u dat verder uitleggen?
[Wim 19] Als je kijkt naar herderlijke bedieningen, die zijn heel erg gericht op de behoefte van
de mens: ‘Wat leeft er in iemand en hoe kan dat tot herstel komen? Hoe kan dat veilig worden?
Hoe kan dat groeien?’ Dus die zijn vaak horizontaal georiënteerd. Ze luisteren heel erg naar de
meningen van mensen. Wat ik terugvindt bij apostolische leiders is dat ze niet zo zeer bezig zijn
met: ‘Wat is nou de meningen van de gemeente?’ Als ze gemeenteleiders zijn bijvoorbeeld.
Heel veel oudstenraden die niet apostolisch ingesteld zijn, die proberen de behoefte van de
gemeente in te voorzien. Dat ken je denk ik, he? In een apostolisch denkende gemeente wordt
daar niet over nagedacht. Daar wordt niet gesproken in termen van: ‘Wat is nou de behoefte
van de gemeente en hoe kunnen we daar in voorzien?’ Natuurlijk wordt er geluister naar de
gemeente, maar er wordt veel meer gezegd: “Oké, Heer, wat heeft U voor de gemeente, wat is
uw koers, wat is uw openbaring over de gemeente en daar gaan we in staan.” Of mensen dat
altijd nou wel of niet leuk vinden is van ondergeschikt belang. Dus de mening van de mensen is
ondergeschikt aan de openbaring, wat ervaren wordt als leiding van de Heilige Geest. Zonder
dan over de gevoelens en meningen van de mensen heen te denderen. Dat is de leiderschapsstijl
weer. Het tweede kenmerk daarvan is dat er ook dat in de prediking en het onderwijs naar
voren komt, van lieve mensen: ‘Als God een God van liefde is, dan is dát wat we prediken.’
We prediken: ‘God is liefde.’ We prediken de cultuur van de hemel, het wezen van God, wie
God is als vader. In de prediking wordt daar veel nadruk op gelegd. En op die manier dat het in
de hemel is, dat naar voren kan komen. De samenkomsten worden dan gekenmerkt door het
zoeken naar de openbaring, van: ‘Wat is de atmosfeer? Waar is de Heilige Geest mee bezig?’ En
dat vertolken naar de mensen, zodat ze daar in meegenomen wordt. Dus niet de liturgie is
leidend. Of ik was laatst in een samenkomst daar was de Powerpoint leidend; die leidde de
dienst eigenlijk. Dus de liturgie. Zonder dat daar ook maar één uitzondering gemaakt werd. Als
je denkt in termen ‘Oké, Heer, dit is uw samenkomst en vul het maar in,’ er zijn een aantal
elementen in. Maar de leiders proberen wel in alle gevoeligheid te zoeken naar: ‘Wat doet de
Heilige Geest, kunnen we er de ruimte aan geven?’ Dus eigenlijk op drie niveaus. Leiding
vanuit openbaring van God, vanuit de hemel. Hoe ziet die cultuur in de hemel? Wezen en het
karakter van God; liefde en bemoediging. Prediken we dat? En drie, de samenkomsten. Nadruk
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op: ‘Wat heeft God gedaan? Wat wil God doen? En hoe kunnen wij daar antwoord op geven?’
[O20] In de literatuur wordt er ook veel nadruk gelegd op apostolische ‘accountability’. Hoe is dat hier
geregeld? Wat doet u daar persoonlijk aan?
[Wim 20] Ik geloof sowieso in de stelling: ‘Je kunt geen leider zijn, als je niet onder leiding wilt
staan.’ Dat is voor mij een basisvoorwaarde voor leiderschap. Los van of je wel of niet in het
apostolische of waar dan ook functioneert. Bedieningen, geloof ik, onderwerpen zich voor
elkaar. In dat ze wederzijds naar elkaar ‘accountable’ zijn. En hoe dat hier geregeld is? Ik heb
een bedieningenraad boven mij. Drie hele sterke mannen. [X], [X] en [X]. En daar leg ik
verantwoordelijk aan af. Eens in de zoveel tijd komen we bij elkaar. Dan deel ik wat er in de
gemeente gebeurd. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven ook. Mocht er een conflict
zijn, dan kunnen zij bindende uitspraken doen. Ik onderwerp me aan hen, in die zin. Dus ik kan
hier ook nooit een koers varen waarvan ik denk: ‘Nou, dat vind ik hartstikke leuk, laten we dat
maar eens gaan doen.’ Want als deze drie heren zeggen: “Sorry, [X], dat kun je wel willen,
maar wij zien dat niet,” dan gebeurd het dus niet. Ik onderwerp me niet aan de oudstenraad,
maar aan het team van erkende bedieningen die boven mij staan. Bedieningen onderling, zoals
[X] en ik, [X] zit hierboven met [X], die is ook lid van de gemeente. Binnen de gemeente
onderwerpt hij zich aan mijn gezag als voorganger. Maar op het moment dat ik bij hem in de
[X] kom in [X], onderwerp ik me aan zijn gezag als [X]. Ook weer vanuit de erkenning van
bedieningen. In elkaars werken, onderwerpen we ons aan elkaar. Binnen de totale raad van
bedieningen en daar zijn we nu ook mee aan het werk, dat hij ook gebruik kan maken van deze
bedieningenraad om ‘accountable’ te zijn aan de bedieningenraad. Geeft dat een beetje
antwoord? Dus er is altijd accountability. Altijd.
[O21] Ik kwam ook nog veel het woord ‘trust’ tegen, vertrouwen. Kunt u daar iets meer over zeggen?
[Wim 21] Wat je veel ziet. Even de andere kant van ‘trust’ schilderen. Wat je veel in
gemeenten ziet, is dat gemeenten worden geleid door teams van oudsten, waarbij er angst is
een partij veel invloed te geven. Bovenmatig meer, dan een team. Dat wordt door een aantal
redenen gedreven, maar één van de hoofdreden waarom het gedreven wordt is: ‘We gaan toch
niet te veel macht bij één iemand neerleggen, want er is zo vaak zo veel mis gegaan. Dat doen
we niet, dus gaan we dat beperken. Met andere woorden, we gaan dat controleren.’ Controle
komt voort vanuit de angst: ‘er mag niet te veel macht aan iemand gegeven worden.’ Eigenlijk
altijd zie je dat controle met controle bestreden wordt. Want datgene dat ze willen
controleren, wordt bestreden met controle. Hetzelfde middel. Met als resultaat dat eigenlijk
mensen niet verder kunnen groeien, want zodra ze maar even door groeien… Je ziet het in
Nederland. Als iemand zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt hij afgeschoten. Als je
uitgaat van vertrouwen en erkenning, dan gaat verder dan vertrouwen. Dan zeg je eigenlijk:
“Joh,…” Wat wij met [X] doen, vanuit de school, we zeggen: “Joh, wij geloven dat God dat op
jouw leven heeft gelegd, wij erkennen dat. God heeft daar iets in jouw leven gedaan. En wij
geven jou alle ruimte, alle vertrouwen vanuit wie jij bent, om daadwerkelijk te kunnen vliegen,
om volledig neer te kunnen leggen wat God op jouw leven gelegd heeft.” En omdat ie in
bediening is, komt daar vrucht en dat voegt mensen toe. Ik zie dat hier in het team ook. Ik
word erkend, dat de mensen zeggen: “God heeft iets op jouw leven gelegd. Je bent in staat om
een gemeente te bouwen. En daar krijg je alle ruimte in. Natuurlijk onderwerp je je aan een
team, maar we vertrouwen Christus in jou, we vertrouwen je niet als mens, maar Christus in
jou om datgene te doen wat je mag doen.” Waarbij de leiderschapsstijl dan is natuurlijk dat je
toetst, dat je samenwerkt, dat je ‘accountable’ bent. Dus, rondom vertrouwen moeten wel een
aantal randvoorwaarden ingevuld zijn. Vertrouwen is niet naïef, ‘Ga je gang’. Dat is niet
hetzelfde.

82

[O22] We spraken al even over ‘boven het maaiveld uitkomen’. In hoeverre past apostolisch leiderschap wel
binnen Nederland?
[Wim 22] Groeiend goed, vind ik. Kijk maar naar Nederland naar de gemeentes die groeien.
[X], duidelijk apostolisch. [X], nou goed, die heeft natuurlijk net een storm achter de rug. Als
je kijkt naar [X]. [X]. Als je kijkt naar [X]. Als je kijkt naar [X]. Als je kijkt naar [X]. Maar ook
een [X] noemt zichzelf apostel, daar is hij ook wel redelijk duidelijk over. Dus, ik denk dat het
groeiend een positieve erkenning in Nederland krijgt. En dat er steeds minder sprake is…
Berea toentertijd heeft veel kapot gemaakt. Dat heeft veel schade gebracht. Maar ik zie het
groeiend toenemen. Op positieve manier. Binnen de kerkelijke stromingen waarin wij ons
begeven, he. Ik heb niet heel veel zicht op de traditioneel, heel behoudende stromingen.
Alhoewel ik laatst een artikel las waar er ook openlijk over werd gesproken over het
apostolische.
[O23] Is er überhaupt wel eens contact met traditionele kerken die daar iets over komen vragen of die
geïnteresseerd zijn in hoe het werkt?
[Wim 23] Specifiek naar ons toe, op dit moment?
[O24] Ja, of…
[Wim 24] Niet wat wij nog meemaken. Nee. Nee. Nee. Wat we wel zien… We hebben nu
vanuit de Evangelische Alliantie een verzoek gekregen om met ons te komen praten over
discipelschap. Maar over het apostolische hebben we nog geen vragen gehad. Ook omdat ik niet
veel contact in die hoek heb op dit moment. Er wordt dus eigenlijk niet over gepraat en ik denk
dat in die hoek, maar dat weet jij misschien beter dan ik, het ook niet heel erg leeft.
[...]
[O26] Kan u allereerst iets zeggen over de geschiedenis van apostolisch denken, apostolisch leiderschap in
Nederland?
[Wim 26] Kijk, ik kom er pas twintig jaar geleden inzetten. Daarvoor ken ik het niet heel sterk.
Dat heeft ook te maken met leeftijd. Ik weet wel dat het in de Berea-gemeenschap heel sterk
ontwikkeld is. Dat daar heel sterk over apostelen werd gepraat. Ik denk dat dat mede beïnvloed
is door boeken van Harold Eberle, ‘De vijfvoudige bediening in de kerk’. Er werd veel over
gesproken, Derek Prince namelijk, ‘De kerk herontdekt’. Dus je ziet… vanuit de Bereagemeenschap is daar veel invloed op geweest. Er werd veel onderwijs overgegeven. Er zat nog
een groep in [X], ook een apostolisch centrum, die zichzelf... Met Jaap Dieleman en anderen.
Dat soort mensen. Die schreven erover, die spraken erover. Dus dat was jaren 80. 1980. Nou,
1990 was dat. Toen kwam dat net binnen.
[O27] Ongeveer gelijk met de Amerikaanse?
[Wim 27] Ja, dus ik denk dat als je de geschiedenis bekijkt. In de jaren ‘90 is het ook in
Amerika losgekomen. Dus, of het daarvoor in Nederland heeft gespeeld weet ik niet. Dan zou
je misschien bij anderen moeten zijn die daar breder in zitten. Ik zie wel dat toen de Bereagemeenschap crashte en door natuurlijk andere leiders die gevallen zijn in Nederland, in die
tijd, veel gemeente scheuringen. Dat er ook een stuk weerslag is geweest. ‘We gaan toch niet
een man te veel macht en aanzien te geven,’ omdat toen apostelschap toen erg gekoppeld werd
aan: ‘Ik ben de leider en iedereen moet doen wat ik zeg. En iedereen moet gaan denken zoals ik
denk en je moet functioneren, zoals ik functioneer.’ Dus dat heeft dan weer een weerslag
gekregen. Terwijl je de laatste vijf tot tien jaar zie je het wel weer opkomen vanuit mijn
generatie, die daar veel over praat. [...] Er is een diep bewust zijn dat het autoritaire
eenmansbedrijfje die de kerk leidt in mijn generatie niet past. En zeker niet in de generatie die
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onder ons ligt past dat helemaal niet. Dus ik zie het nu weer terugkomen, maar waar ik hoop op
een gezondere manier. Want wij hebben de generatie voor ons gezien die soms heel autoritaire
liet ingrijpen. Waarvan onze generatie zegt: ‘Dat willen wij dus niet.’
[O28] In hoeverre denkt u dat het verspreid is onder andere groepen? Ik las ook bijvoorbeeld dat Jaap
Dieleman ‘DNA’ had. Denkt u dat er veel van dat soort groepen zijn in Nederland? En is er überhaupt
contact met de ‘DNA’ als…
[Wim 28] Nee, die bestaat niet meer. Ik heb daar laatst een gesprek met hem over gehad.
[O29] Oh. Oké.
[Wim 29] Wat was het nou? Het laatste woord was ‘apostel’, he? ‘Dutch Network of Apostles’.
Dat heeft hij in de jaren ‘90 geprobeerd van de grond te trekken. We waren daar een aantal
maanden bij betrokken, onder andere [X] en dat soort mannen. Dat bestaat niet meer. Nooit
van de grond gekomen. Omdat... Je merkt nog wel dat er onder die zoeken is en dat proef ik
wel weer, zoeken is naar ‘en hoe doen we dat dan, he? Met elkaar bedieningen zijn?’ Ik ben
deel van een netwerk. Binnen dat netwerk lukt dat prima. [...]; dat gaat prima. [...] Maar als ik
dan bijvoorbeeld met [X] in gesprek ga. Die ook een eigen netwerk heeft en ik ga met hem
nadenken over hoe wij kunnen samenwerken, dan krijg je toch vroeg of laat de vraag: ‘Wie
neemt dan waar beslissingen over? En hoe werkt dat, tussen die bedieningen onderling?’ Dus
daar is het nog wel zoeken naar. Maar de DNA die bestaat niet meer. De andere netwerken...
Je ziet het groeien; Rafaël is heel erg bezig met bedieningen en een transitiefase aan het maken.
Je ziet VPE, daar ben ik bij betrokken ook. Het is natuurlijk de grootste pinksterbeweging in
Nederland. Die is bestuurlijk in een transitie. Daar is een denktank waar ik bij betrokken ben,
waar ze zeggen: “Vanuit het apostolische willen wij leiding gaan geven aan de beweging.” Dus
die zijn ook aan het ontdekken hoe werkt dat dan. Dus je ziet… en dat heeft in de geschiedenis
nog niet op deze manier plaatsgevonden. Dat hele bewegingen zeggen: “Wij willen apostolisch
worden.” En dan heb je het dus over de brede pinksterhoek op dit moment. Maar nogmaals wat
er bij de andere kerken gebeurd, dat weet ik weer niet.
[O30] Want de Hillsong kerken, zal ik maar zeggen, in Den Haag die eerst Sion heette, is daar contact
mee?
[Wim 30] [X]
[O31] En FMF?
[Wim 31] Dat is Bert de Haan.
[O32] Valt dat ook…
[Wim 32] Er is in Nederland een landelijk platform van pinksterbeweging. Daar zit Bert in. Er
komt binnenkort weer een brede dag, een wat besloten dag voor apostolische leiders in
Bleskensgraaf. Daar zit Bert ook weer bij. Bert heeft heel erg een eigen kleur, gelooft ook heel
erg in het apostolische. [...] Hij heeft een groot netwerk om zich heen. Zo’n 100 gemeenten,
begrijp ik. Ook wel redelijk geïsoleerd weer. Maar hij komt wel op dat soort dagen. Of
geïsoleerd, hij kiest heel duidelijk wel toegewijd aan zijn eigen beweging, maar je ziet hem
soms op andere dagen wel verschijnen. Dus daar is wel degelijk een netwerkrelatie. Hij traint
op dit moment ook voorgangers.
[...]
[O36] Kent u [X]?
[Wim 36] Nou kijk weet je. Ik ken lang niet alles in Nederland. Dat is heel simpel. In die zin
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heb ik ook maar een beperkt blikveld. Het is heel goed dat je verschillende… Er is, denk ik,
veel meer op dat terrein dan dat wij weten. Dan dat ik weet in ieder geval. Ik ken [X] niet.
Voor hetzelfde geld is hij een heel krachtige apostolisch leider. Ik word huiverig van mensen die
zeggen: “Ik heb een gemeente van dertig mensen en ik ben een apostel.” Ja, dan ga ik wel
vragen stellen. Niet dat de grootte bepalend is, maar… Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Ik ken
hem niet en voor hetzelfde geldt doet hij prachtig werk en is hij echt apostolisch, fantastisch.
[O37] Want dat was één van mijn vragen. In hoeverre denkt u dat er wildgroei aan apostelen of
apostolische bedieningen is in Nederland?
[Wim 37] Die is er. Alleen wat je ziet… Kijk, iedereen kan zichzelf een apostel noemen. Ik
merk… Nogmaals, in de netwerken waar ik rond in draai, ons netwerk, zodra iemand gaat
roepen: ‘Ik ben apostel’ of iemand visitekaartjes gaat uitdelen met daaronder apostel, dan per
definitie, dan stel ik het misschien iets te strak, maar dan heeft zo’n iemand de schijn tegen zich.
Omdat het toch wel een gevoel, een gedachte is dat anderen erkennen jou. Maar je gaat niet
zelf rondlopen met: ‘Ik ben een apostel en kijk mij eens.’ Plus, laat dan ook gelijk de vruchten
van je leven zien… Maar ja, ik kom ze wel tegen in Nederland. Die hebben over het algemeen
zijn dat dan mensen, waarbij als je dan doorprikt, daar een gemeente van tien, vijftien mensen.
Ik zeg dan: “Heb je dan leiders opgeleid?” “Nee, nog nooit.” “Maar je bent wel een apostel?” “Ja,
ik ben wel een apostel.” Ik vind dat scheefgroei, maar ik blijf er verder van af.
[O38] Oké. Dat is duidelijk. In hoeverre denkt u dat het apostolische meer gaat toenemen in Nederland?
Dus dat de reikwijdte breder wordt, dat misschien de evangelische gemeentes bijvoorbeeld u noemde al
Rafaël, baptistengemeentes misschien?
[Wim 38] Ja, ik denk dat we over tien jaar een totaal ander plaatje hebben dan nu. Ik zie ook
jongeren in opkomst komen die grotere zalving, meer autoriteit hebben dan dat onze generatie
al heeft. Die ook veel makkelijker over dat soort dingen praten. Er wordt ook gezonder
onderwijs over gegeven. Dat gaat z’n uitwerking ook niet missen. Er is ook in mijn generatie
ook wel een verlangen om de jongere generatie daarin op te voeden in en daarin vrij te zetten
en om dat wat op hun leven ligt, tot ontwikkeling te laten komen. En er is denk ik een zoek
naar hoe kunnen we juist het apostolische op een hele gezonde manier inhoud geven. Wat je
ziet, is dat de VPE die kant uitgaat. Erkenning van de vijfvoudige bediening. We benadrukken
nu het apostolisch, maar het is natuurlijk meer dan dat. Erkenning van de vijfvoudige bediening
in de pinksterbeweging groeit. Hoe dat bij de evangelische kerken is, durf ik niet te zeggen.
Wat ik wel zie, is dat de kerken opener zijn dan de behoudende evangelische beweging op dit
moment. Dus er is een behoudende evangelische groep die zich eerder zal afzetten, terwijl de
kerken meer in de openheid komen. En het wordt heel erg bepaald door het lokale leiderschap.
Maar over tien jaar zullen we veel bepalender zijn, zullen we veel krachtiger zijn. Veel meer
kennis, veel meer erkenning, veel meer gezondheid. Waarbij de nadruk veel meer gaat liggen,
niet zo zeer op positie, als wel op vaderschap. Om anderen tot bloei en ontwikkeling te laten
komen vanuit relatie. Dus ja, ik geloof dat het zal verbreden. Omdat het een werk van God is.
[O39] In hoeverre denkt u dat een zoektocht in traditionele kerken naar een bisschopsambt hier aan kan
raken?
[Wim 39] Een bisschopsambt. Dan denk ik aan de Rooms-katholieke Kerk.
[O40] Binnen de PKN zijn ze aan het over nadenken of ze translokale bisschoppen moeten worden ingesteld
die verantwoordelijk zijn over verschillende kerken.
[Wim 40] Oké. Het hangt er vanaf of ze het bestuurlijk of relationeel instellen. Als ze het
bestuurlijk instellen, dan creëren ze een nieuwe vorm van organisatie met een groter hoofd. Als
ze het relationeel instellen en dan vanuit de erkenning dat iemand een roeping die op iemands
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leven ligt en die een natuurlijke erkenning krijgt, dan zullen ze die kant wel uit kunnen gaan.
Maar ik weet niet hoe ze het insteken. Als ze een nieuwe organisatie plan van maken… Dat is
wel belangrijk.
[O41] Dat weet ik ook niet. U zei dat je kan spreken over een apostolische gemeente, als van een ‘shift’ van
pastoraal naar apostolische gemeente. Zou u dat verder kunnen uitleggen?
[Wim 41] Nou, pastoraal herderlijke gemeente worden gedreven door de zorg en behoeften
van de gemeenteleden. Kenmerken van dat soort gemeenten zijn dat van de oudsten en de
leiders wordt verwacht dat ze zieken bezoeken, dat ze voor alle zorgen voorzien, heel sterk
pastoraat, heel sterk onderling dienen naar elkaar. Waarbij er heel veel nadruk ligt op ‘de
oudsten moeten het doen; de leiders moeten daarvoor zorgen.’ De shift naar apostolisch
denkende gemeente is: ‘Nee, de gemeente is verantwoordelijk. Je bent zelf verantwoordelijk
om voor je zorgen te zorgen, je bent zelf verantwoordelijk naar God toe. Wij zijn er niet om
voor jou te zorgen, wij zijn er om de randvoorwaarden te creëren zodat je kunt vinden wat je
nodig hebt. Maar jij bent verantwoordelijk.’ Dat is al een hele grote shift. Tweede, de
gemeente wordt niet geleid door de stemming van de meerderheid, door de behoeften die er
leven in de gemeente. Maar het wordt geleid door wat zien de oudsten of de leiders, als zijnde
de leiding van God op de gemeente. En drie, apostolische kenmerken van gemeenten worden
ook gekenmerkt door het feit dat ze een identiteit hebben. Herderlijke gemeentes, omdat het
namelijk gaat om de hoeveelheid van meningen, gevoelens, advies en behoeften. Dat vormt ook
een bepaalde vorm van identiteit. Om af te stemmen op de behoeften, terwijl... Ik vergelijk het
hier wel eens met… je hebt de Zuidplein gemeente hier in Rotterdam. Een groot
winkelcentrum met allemaal losse winkeltjes. Dit verhaal heb ik ook verteld in België, he?
[O42] Ja, ik denk het wel.
[Wim 42] Of je bent een V&D gemeente. Met andere woorden, je hebt een identiteit, je bent
een magneet, maar je stoot ook mensen af. Dat zijn voor mij sowieso vier verschillende
kenmerken. Het heeft heel erg te maken hoe leiderschap insteekt. En wat in apostolische
gemeente wel is, is dat er de erkenning is dat er een eerste onder de gelijken is. Dus
leiderschapsmodel is vaak ook wel apostolisch ingesteld. Er is een eerste onder de gelijken die
ook echt leiding mag geven. Een team waarmee hij samenwerkt. Met elkaar vormen ze wel de
visie, maar er is wel iemand die knopen mag doorhakken. Het is geen democratie. Dat
kenmerkt ook apostolische denkende gemeentes. Dus dat zijn zo een paar kenmerken. En het
Koninkrijk van God staat centraal. Dat is nummer zes. Een hele belangrijke. Richten op het
zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Dat zijn voor mij ‘shifts’ in het denken die
plaatsvinden.
OC43] En zitten die shifts ook breder dan alleen apostolische gemeentes? Is dat ook in kerken die zich niet
misschien apostolisch noemen, maar die wel die bewegingen maken?
[Wim 43] Ja, je ziet wel duidelijk in Nederland… Of in Nederland, dat klinkt weer zo. Wat
mij opviel.. ik werd dus laatst gebeld door de Evangelische Alliantie, vanuit een man uit de
Gereformeerde Kerk die ook wel eerlijk aangaf: ‘Ik heb opgezien tegen dit gesprek, ik heb
enorme watervrees om mijn handen uit te steken naar de pinksterbeweging.’ Ik zei: “Nou, wij
bijten niet.” Hij gaf eigenlijk aan: ‘Wij zijn binnen de kerken met onderzoeken en dingen bezig
van hoe kunnen we..?’ Dan is het meer missionair gemeente zijn. Dat soort termen worden dan
gebruikt. En discipelmakend. Kijk, het wezen van apostolisch is dat die discipelmakend is, want
die wil juist Christus vestigen in de harten van de mensen, het Koninkrijk van God vestigen, die
denkt in dat soort termen. Ik wil niet altijd zeggen dat dat sterk aanwezig is, want dat moet ook
groeien. Dus zonder dat ze het apostolisch willen noemen, zie ik wel apostolische kenmerken
als ik dat hoor vanuit de Evangelische Alliantie. Nou, dat is natuurlijk... in de breedte van de
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kerk, klinkt dat ook wel voort. Daar zijn ze er wel zo mee bezig, maar ze zullen het nooit zo
noemen.
[O44] Kent u het boek Jim Collins ‘Good to Great’? In hoeverre is het leiderschap dat hij daar noemt, is
dat apostolisch?
[Wim 44] Ja, ja, dat ken ik. Ja, duidelijk. Ja, absoluut. Heb je het gelezen?
[O45] Ja, deels.
[Wim 45] Ik vind hem waanzinnig. Kijk, ik geloof niet dat apostelen alleen bij de kerk horen.
Als je kijkt naar een…Ik zeg hier wel eens: “Als Bill Gates tot bekering zou komen, zou hij een
apostel zijn.”
[O46] Een beetje aan de hand van Wagner ‘Workplace apostles’?
[Wim 46] Ja, ‘workplace apostles’, ‘marketplace apostles’. Dat geloof ik héél erg. In dat boek
Good to Great wat je ziet, het begint met dienend leiderschap. Dat is heel interessant. Juiste
mensen op de juiste plek. Vervolgens hebben we een hele duidelijke identiteit. En we blijven
daar. Het vliegwielprincipe, wat daar natuurlijk in zit. [...]
[O47] Nou, ik dacht precies hetzelfde, maar ik was benieuwd of u het gelezen had en in hoeverre dit…
[Wim 47] Ik zal je zeggen… Ik vind het leuk dat je dit noemt. Een aantal van zijn principes ben
ik hier actief gaan toepassen. Omdat ik namelijk vind dat gemeentebouw... Ik vind niet dat we
dingen van de wereld moeten kopiëren in die zin, maar hij heeft wel dingen ontdekt die God in
het wezen van organisaties heeft gelegd. Dat vond ik er inspirerend in. Natuurwetten voor
organisaties. Hij heeft dus ontdekt wat God gegeven heeft. Zoals het vliegwielprincipe, zoals de
juiste mensen op de juiste plek. Ik vind dat goddelijke principes. Dus ik ben ze gaan toepassen.
[O48] Dat is interessant, dat u dat boek hebt gelezen. Want dat raakt ook een paar van die eerdere vragen
over die tijdsgeest. Daar wil ik toch nog even over doorvragen dan. In hoeverre past… Het is ook een
bepaalde ontwikkeling binnen de organisatiewetenschappen of bestuurswetenschappen dat deze dingen nu
boven komen.
[Wim 48] Ja, maar dan wil ik nog één extra element erbij brengen. Ik weet niet hoe jij daar zelf
naar kijkt, maar je hebt natuurlijk feminiene en masculiene culturen. Nederland is een
feminiene cultuur. Er is een Amerikaans boek geschreven binnen een masculiene cultuur. [X]
komt uit [X] en dat is meer een masculiene cultuur. Die zegt bijvoorbeeld tegen mij: “Jij leidt
de gemeente als een [X] voorganger. Meer masculiene, heel duidelijk, ‘er wordt hier leiding
gegeven, punt’. En als je het er niet mee eens bent, we zegen je van harte, maar er zijn genoeg
andere gemeentes waar ze je mening misschien van harte zullen omarmen, maar wij hier niet.”
Dat is redelijk masculien. We doen het in liefde, maar we gaan niet de discussie aan over
sommige onderwerpen. Feminien is veel meer overleggen, overleggen, overleggen. Dat
hebben wij ook wel in de kerk. Dus, in hoeverre past het in de tijdsgeest? Dat vind ik moeilijk
te zeggen. Ik denk dat in Nederland het niet breed zal aanslaan. In Amerika wel. Maar dat is
mijn gevoel.
[O49] Dat is ook een beetje het gevoel wat ik kreeg, dus…
[Wim 49] Oké, je had dezelfde indruk?
[O50] Ja. Maar dat vind ik wel een lastige conclusie. Omdat je daarmee zegt dat een bijbels principe slaat
dus ergens anders beter aan, dan op een andere plaats.
[Wim 50] Ja, dat betekent niet dat je ‘m niet kunt binnen brengen. Wij geloven hier heel sterk
‘de Koninkrijkscultuur staat boven een feminiene of masculiene cultuur’. Een masculiene
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cultuur leidt vaak tot dominant leiderschap. Dat is de uitgang van een masculiene cultuur. En
een feminiene cultuur leidt tot het poldermodel. Maar het Koninkrijksmodel, dat is een
gezonde combi tussen beide, want het mannelijke en het vrouwelijke is in God verwezenlijkt.
Er is het masculiene, want Jezus was duidelijk in zijn leiderschap. Maar er was ook wel
degelijk… Als je later ziet hoe de apostelen met elkaar omgingen was dat feminien,
Handelingen 15 in die zin. Maar met een masculiene touch. Jacobus die beslissingen nam, maar
wel eerst de discussie; is feminien. Maar die combi, die Koninkrijkscultuur, daar geloof ik in.
En daarmee past het in beide culturen. Dan moet je het goeie pikken. Denk ik niet in feminien
of masculien, maar denken in ‘wat past in het Koninkrijk van God?’ En daar is geen ronde tafel,
dat geloof ik niet. Het Koninkrijk van God kent geen ronde tafel, de Drie-eenheid ook niet.
Daar is de Vader die heeft de ‘final say’. Maar goed, dat is mijn overtuiging.
[...]
[O53] Ja, in hoeverre is apostolisch leiderschap een goede vertaling naar… iets dat hier inderdaad...
[Wim 53] dat in Nederland speelt?
[O54] Ja.
[Wim 54] Ik zal je uitleggen waarom ik geloof dat het niet hét antwoord is, maar wel... Dit
soort gemeentes in Nederland die door sterke leiders worden geleid, door sterke leiders…
apostolisch denkende leiders. Het zijn groeiende gemeentes in Nederland. Waarom? Omdat
contextueel zie ik: ‘Nederland is op zoek’. Nederlanders zijn op zoek. Nederlanders missen
identiteit. Nederland als geheel mist identiteit. Als je mensen goed leiding geeft, willen ze
graag leiding ontvangen. Dat is mijn diepe overtuiging. Door de jaren heen dat ik nu in
leiderschap zit. Met name jouw generatie, dan zie ik een generatie die zoekt naar voorbeelden
van gezonde leiders in mijn generatie of daar boven om naar te kijken en te zeggen: ‘We willen
van jouw generatie leiding ontvangen.’ Terwijl ze wel vrije denkers zijn. Toch?
[O55] Ik denk het wel ja.
[Wim 55] Ik zie dat om me heen hoor. Je bent een twintiger, he?
[O56] Ja.
[Wim 56] Ik zie dat in de twintigers bij ons hier in de gemeente. Die leven voor idealen, maar
die zoeken voorbeelden, die willen helemaal de ruimte hebben om helemaal zichzelf te kunnen
zijn, maar zich wel kunnen spiegelen en optrekken. Willen wel uitdaging krijgen die verder
gaat dan de portemonnee of de bankrekening. Dus, contextueel, dit soort typen gemeenten,
denk ik, groeit op dit moment. Het trekt jongeren. Omdat er gezocht wordt naar… en deze
wereld is spiritueel, Nederland is spiritueel. Dat zijn zo vier kenmerken, waarvan ik zeg: “Het
past contextueel in deze samenleving, omdat die vier behoeften worden ingevuld.” Dit soort
gemeentes zijn spiritueel, er is nadruk op ‘de hemel moet naar de aarde komen’. Er moet een
ervaring zijn met God, een ontmoeting zijn met God. Er is duidelijk helderheid over
leiderschap en over identiteit. Het geeft antwoord op identiteitsvraagstukken. En er wordt
gewoon veiligheid geborgen. Er wordt veiligheid geboden. Dus ik vind het contextueel passen
in deze maatschappij, ja. Interessante vragen zeg!
[...]
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Bijlage 4: Transscript van het interview met Jaap Dieleman
[O0] Uitleg
[O1] De eerste vraag gaat over uw persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp; u heeft er zelfs twee
boeken over geschreven...
[Dieleman 1a] Dan moet ik even terug gaan in de tijd. Ik weet niet of je die boeken heb gelezen
van Bill Hamon? Bill Hamon heeft zich behoorlijk in deze thematiek verdiept. Die heeft dan ook
een beetje de geschiedenis in beeld gebracht van de ontwikkeling van de vijfvoudige bediening.
En nu heeft hij het over ‘to edify the saints’. Dus het uiteindelijke doel van de vijfvoudige
bediening is om het Lichaam van Christus te activeren; at alle gelovigen gaan functioneren naar
dat goddelijke plan. Dus het gaat niet om de mannetjesmakerij van de apostelen en de profeten
en de leraar.
[Dieleman 1b] Maar daar is heel veel mis in gegaan, want je kunt eigenlijk - terugkijkend in de
geschiedenis - zien dat in de klassieke kerkmodellen; daar had je ‘the clergy’ en ‘the laymen’.
Dus je had de professionele geestelijken en de leken die eigenlijk nog van niets wisten en het
werd eigenlijk allemaal van bovenaf gedicteerd. Het was dus geen ‘body ministry’ om dat zo te
zeggen; er was niet zo’n bewustzijn. Maar als je dan terugkijkt in de geschiedenis, even kort
samengevat. We hebben toen, in de vijftiger jaren Osborn gehad - maar dit is eigenlijk
wereldwijd wel enigszins te traceren - dat er een enorme lancering was van evangelisten overal.
Het woord ‘evangelist’ werd ook een geaccepteerd term in het Lichaam van Christus. De
verkondiger van de heilsboodschap. Als resultaat daarvan werden overal kerken gesticht. Ook
in Nederland is er na die Osborn-tijd is er de geboorte van de evangelische, charismatische, volevangelische kerken. Enorme explosie van kerkstichten. En dus toen kwam eigenlijk de
bediening van de herder - als je het over die vijfvoudige heb - die kwam om de hoek zetten.
Toen groeide er een enorme bewustwording van: ‘De gelovigen moeten ook onderwezen
worden in de waarheid.’ En vervolgens had je een enorme ontwikkeling van allerlei leraren. De
bekendste zijn mannen als Derek Prince, Bob Mumford en anderen die fantastisch onderwijs
ontwikkeld hebben dat wereldwijd geholpen heeft om gelovigen allerlei zaken goed te laten
begrijpen vanuit het Woord van God. Toen kwam de profetische beweging, met alle excessen
van dien, waar ook veel over te zeggen valt, en uiteindelijk ook de apostolische beweging op
gang.
[Dieleman 1c] Als ik terugkijk, want je vraagt hier naar mijn persoonlijke betrokkenheid. Toen
ik tot bekering kwam in 1977, toen ben ik eigenlijk door allerlei dingen heengegaan. Want ik
had een passie om het Evangelie te vertellen. Ik vond het heerlijk om onderwijs te geven. Ik
was soms ook wel in een hele profetische ‘flow’. Ja, dus ik dacht wel eens: ‘Wat ben ik nou?
Ben ik nou een leraar of ben ik nou een evangelist?’ Het woord ‘apostel’ durfden we eigenlijk
nog nauwelijks in de mond te nemen, want dat was natuurlijk bijna zoiets van: ‘De twaalf
apostelen en anderen bestaan er niet.’ Dus het was voor mij ook een soort van bewustwording
van: ‘Ik ben niet echt een herder, maar kan wel pastorale zorg geven; ik ben wel een evangelist,
maar meer dan dat want ik kan ook lesgeven; ik vind het fijn om fundamenten te leggen en
nieuwe dingen te starten.’ En door het onderwijs van Bill Hamon begon ik eigenlijk te zien
van...
[Dieleman 1d] En ik gebruik tot op de dag van vandaag het model van de hand, de vijfvoudige
bediening. De pink is dan de leraar. De leraars is met name degene die het oor opent; als jij in
je oor peutert doe je dat meestal ook met je pink. Nou, je ringvinger spreekt voor zich; dat is
de herder. Dat is de saamhorigheid, het samenvoegen. De evangelist reikt uit het verste. De
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profeet is richtinggevend. In de hand is de duim in die zin uniek, dat hij heel makkelijk affiniteit
kan hebben met de andere bedieningen, terwijl hij op zich... Onderling kunnen deze niet veel
met elkaar, maar wel naast elkaar. En toen ben ik ook gaan zien: ‘Dat is nu juist de kracht van
de apostel, dat hij voornamelijk ‘the big picture’ ziet.’ In het praktische veld zie je heel vaak dat
deze en de andere vier met elkaar in conflict zijn. Want de evangelist die zegt: “Luie
donderstoelen, waarom zijn die mensen nog niet binnen?” En op het moment dat hij dat zegt,
dan krijgt die voorganger krijgt koude rillingen, die denkt: ‘Ik nodig nooit geen evangelist meer
uit bij mij in de kerk.’ En die leraar zegt: “We moeten meer bijbelstudie doen.” En daar krijgt
die evangelist dan weet een punthoofd van, want die denkt: ‘Alle zielen gaan naar de hel,’
enzovoort. En vaak was het begrip tussen die onderlinge bedieningen heel moeilijk. Terwijl de
apostel nu juist het vermogen heeft om te zien van: ‘We hebben allemaal een functie, en samen
vormen wij die hand van God die het werk van God doet.’
[Dieleman 1e] Ik begon dat ook zo te zien van: ‘Hé, er is veel meer aan de hand en we hebben
elkaar nodig.’ Dus ik begon me bewust te worden van: ‘Dit is eigenlijk meer apostolisch wat ik
doe.’ En de echte omslag begon, want ik deed aanvankelijk het werk van een evangelist
voornamelijk, maar die ontwikkeling was er wel in mij. Ik begon ook allerlei boeken te
schrijven en mijn gedachtegoed en onderwijs te geven hierover. [...] En daaruit filterde zich de
visie van: ‘Als ik die leiders kan mobiliseren, motiveren, inspireren om te gaan... Want zij
spreken de taal, cultuur, het voedsel, de gewoontes, nou noem het maar op. Zij kunnen veel
makkelijker een maand het binnenland ingaan dan ik als Nederland.’ En toen dacht ik: ‘Dit is
het. Want als ik mijn passie kan overdragen aan die leiders, dan vermenigvuldig ik mijn
effectiviteit door als het ware te reproduceren.’ En daarom heb ik het ook ‘apostolisch
vaderschap’ genoemd. Dus dat je eigenlijk de genetica, de reproductie, het zaad, dat je als het
ware je passie, je visie, je ‘drive’, je inspiratie, je bemoediging, om die ander als het ware op te
wekken en te stimuleren. En als hun dan dat land in bezit nemen, hoef ik helemaal niet in de
‘picture’ te zijn; het gaat helemaal niet om mij, het gaat om het Koninkrijk van God. En toen
heb ik mijn strategie veranderd, want eerst deed ik alleen maar campagnes. En dat vond ik nog
steeds fijn, want ik heb ook een evangelistenhart. “Doe het werk van een evangelist,” dat hoort
ook zo. Dat is de ‘bottomroeping,’ dat we de wereld winnen; “het Koninkrijk kome.” Maar wat
ik deed is overdag leiders trainen en dan ’s avonds campagnes en dan betrokken we ook vaak
juist die leiders. Omdat die van heinde en verre kwamen en die sliepen dan ergens en die
betrok ik dan ook in de campagnes om te bidden voor de zieken en gelijk ook mensen de eerste
pastorale beginselen bij te brengen. En die strategie heb ik meer dan tien jaar effectief gevolgd.
En dat doe ik nog wel. Ik doe minder evangelisatie, ik ben eigenlijk meer die andere kant uit
gegaan. Dit is eigenlijk mijn persoonlijke verhaal.
[Dieleman 1f] In dat hele proces ga je ook denken: ‘Wat is mijn rol eigenlijk? Ik ben niet
eigenlijk niet meer een evangelist; dit is niet het werk van een evangelist. Hoe moet je dit
eigenlijk benoemen?’ En met een zekere schroom vanwege het oneigenlijk gebruik van de titel
‘apostel’. Want wat ik ook gezien heb in die hele ontwikkeling, eerste was het: ‘Ik ben
evangelist,’ ‘Nou ben ik leraar,’ iedereen wilde ineens profeet zijn. En iedereen drukte maar
wat op zijn kaartje, maar het gaat - en dat vind ik het goede van Bill Hamon - het gaat niet om
de titels die wij dragen. Het gaat om de functie die wij hebben ten behoeve van het hele
Lichaam van Christus. Het gaat ook niet om van dat ik in Oeganda als een soort koning wordt
binnengehaald omdat ik dit gedaan heb. Het is mijn opdracht, klaar uit. Ik moet het ook
gewoon doen. Zo ben ik dat gaan zien. En natuurlijk ben ik ook tegen alle excessen aangelopen,
want vanwege de onbekendheid met deze titels, want je had ouderlingen en diakenen en
priesters en pastors en nou hebben we opeens apostelen en profeten. En zeker ook in sommige
kringen werd er tegen profeten aangekeken - in de profetische beweging - van: ‘Als die het
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zegt, is het zo. En tegenspraak is bijna godslastering.’ Excessen gewoon, want profetie moet
wel getoetst kunnen worden. En hetzelfde op het apostolische vlak. En vooral in mijn tweede
boek, waar jij dan ook iets over zegt, heb ik geageerd op excessen. Niet per se Amerikaanse dat noem je wel - maar ik heb de hele wereld over gereisd: ik heb overal excessen gezien. Dat
mensen eigenlijk die titel misbruiken om zichzelf te verrijken, om macht over mensen uit te
oefenen; niet meer de hartenklop van de Vader. Als je dan ook kijkt naar mijn tweede boek, dat
is dan ook, in tegenstelling tot de meeste boeken die ik over apostelen heb gelezen - de meeste
boeken gaan over het functioneren van de apostel - mijn boek gaat voornamelijk over het hart
van de apostel. Dat hij een vaderhart heeft, dat hij het welzijn van anderen op het oog heeft, dat
hij niet uit is op zijn eigen status op te krikken en de grote jongen uit te hangen. Daar ben ik
een beetje misselijk van geworden; dat is het niet. Het is wel zo dat deze mannen heel vaak ook
bijzondere zalving hebben en heel spectaculaire wonderen en ook krachtig gedragen moeten
worden om hun werk te doen. Maar dat betekent niet dat we personen moeten verheerlijken,
want ze zijn geroepen om het Lichaam te dienen. Dus in die zin heb ik niet per se tegen de
Amerikaanse, maar wel in algemene zin geageerd tegen de excessen die we gezien hebben en
die ook ertoe geleid hebben dat mensen die beschadigd zijn door de valse apostelen, vaak nu
ook een rode lap hebben als er echte opstaan. Het woord worden ze alleen al misselijk van. En
dan denk ik: ‘Maar wacht eens even, de bijbel spreekt hierover, en willen wij de zegen van God
hebben, dan moeten wij ook zijn blauwdruk omhelzen. Dit is zijn patroon.’ En dat is de reden
dat ik niet geschroomd heb om excessen, ook in ons eigen land hebben we behoorlijk wat
rotzooi rondom deze dingen, en met name in de volle evangeliekringen zijn er dingen gebeurd
waar ik me eigenlijk voor schaam. Want ik kom eigenlijk meer uit die kringen. Waarvan ik
denk: ‘Dit is niet het visitekaartje van waar ik betrokken bij wil zijn.’
[O2] Over welke jaren gaat het dan, vanaf het moment dat u dat inzicht kreeg?
[Dieleman 2] Ja, dan moet ik even terugkijken. Ik denk dat je toch al bijna tien jaar terug in de
tijd moet gaan. Kijk, we hebben toen in 1995 kreeg je de ‘Toronto-blessing,’ ik weet niet of je
daar iets vanaf weet? En eigenlijk van daar uit, kwam er een groeiende profetische beweging op
gang, met alle excessen van die maar ook goede dingen. Ik zeg meestal: “Je moet het kind met
het badwater niet weggooien.” De kunst in om het kaf van het koren te scheiden; om het kind
van het badwater te scheiden. En mensen die beschadigd zijn door misbruik van deze
bedieningen of titels, die hebben soms de neiging om door die schade en door dat trauma, om
iets wat er maar naar ruikt of erop lijkt, gelijk weg te gooien. En dan mis je ook de zegen van
het goede. Als je ooit met vals geld te maken hebt gehad, gooi je ook het echte geld niet weg.
Maar als het goed is, ben je wel extra voorzichtig want je wilt geen vals geld. Daar wordt je
mee beroofd. Ook die excessen die ik gezien heb - ik begrijp de gereserveerdheid van mensen maar ik wil zeggen van: ‘Kijk nou eens naar het Woord van God.
[Dieleman 2a] God noemt apostelen als vaders, als herders, als bewaarders over de
geheimenissen van het Evangelie, als bouwers. “Ik heb geen kracht om af te breken,” zegt
Paulus, “maar om op te bouwen.” Als we dat dan ook verwerpen, omdat anderen misbruik
gemaakt hebben van dit soort teksten, dan missen we ook de zegen van hoe God het wel
bedoeld heeft. En dat wil ik niet. Dat we de volle zegen... Om een voorbeeld te noemen, en
dan moet ik ook wel namen noemen, dat geeft niet, maar: in de regio Rotterdam was een hele
grote kerk en daar ging het mis in het leiderschap; er was overspel in het leiderschap. Het
resultaat was dat die kerk, zevenhonderd, achthonderd mensen, weet ik veel, die donderde als
het ware helemaal in elkaar. En toen is Jan-Sjoerd Pasterkamp - jarenlang zendeling geweest in
Zuidoost-Azië, Irian Jaya, Indonesië geloof ik, maar inmiddels wat ouder en ook terug in
Nederland - die is daar in gestapt. En vandaag heb je dan ‘Europoort gemeente’ en nu is Daniël
Renger daar voorganger en is Jan-Sjoerd meer een apostolische vader die daar ook bij
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betrokken is, maar niet meer de herderlijke verantwoordelijkheid heeft over de gemeente.
Maar deze man heeft, die is eigenlijk in een wespennest van problemen gestapt waarin alles mis
is gegaan. En dan zie je de zalving van een apostolische vader die gewoon de rotzooi heeft
opgeruimd en weer orde op zaken heeft gesteld en dwars door alle ellende en pijn heen, dat
huis weer op zijn benen heeft gezet en gereinigd van excessen. En soms wordt er dan teveel
naar de verkeerde dingen gekeken, zo van: ‘Daar willen we niets mee te maken hebben.’ Maar
laten we ook eens naar goede voorbeeld kijken, van mannen die zich bewezen hebben en
geweldige bijdragen hebben geleverd aan het Lichaam van Christus door hun apostolische
zalving. Daarom noem ik dit voorbeeld. Dan kun je alleen maar zeggen: “Hier zie je een
apostolische herder of een herderlijke apostel, als je dan zo mag noemen, die zo’n beschadigde
kudde weer op koers heeft weten te brengen; tot eer van de ‘Opperherder,’ om het zo maar
eens te zeggen.” Daarin zie je een duidelijk apostolisch mandaat op zijn leven, om dit soort
dingen te kunnen doen. Wat dat is meer dan alleen maar een evangelist of een leraar. Daar zit
al zoveel pijn en zoveel schade, je zou bijna denken: ‘Komt nooit meer goed.’ Dat gaat
natuurlijk niet alleen maar om het herstellen van beschadigde zaken.
[Dieleman 2b] En ik denk ook juist om te waken over - zoals bij bijbel zegt: “Mij is de
openbaring gegeven en vervloekt is een ieder die een ander evangelie brengt” - de moed om
excessen aan de kaak te stellen en juist ook op een preventieve manier bij te dragen. Dat je
zegt: “Hé, dit loopt uit de hand; dit is ongezond.” Ik ben nu zo’n vijfendertig jaar christen en ik
zie ook wel bewegingen in de wereld en in ons land, waar ik ook wel tegen ageer, omdat ik...
Bijvoorbeeld je hebt op dit moment een hele sterke ‘genadeboodschap’ leer van Joseph Prince
met name, en Andrew Wommack; dat zijn met name de mannen die daar heel sterk onderwijs
in geven. Hen niet te na gesproken, maar er zijn mensen die gaan met hun onderwijs aan de
haal op zo’n manier alsof je maar kan aanrotzooien want er is er allemaal genade, en je hebt het
allemaal al in je zak en je hoeft helemaal niets meer. En dan denk ik: ‘Jongens, zie nou ‘the big
picture’; genade is een geweldig belangrijk onderdeel van de totaliteit van Gods geheimenissen,
zonder die genade komen we er niet. Maar het is niet het enige. En als je nu van deze
belangrijke zaak een absolute enige hoofdzaak maakt, dan ben je eigenlijk heel extreem aan het
worden.’ Nou, ik denk dat de opdracht van de apostel is om juist daarin bij te sturen; niet om
te zeggen: “Die genadeboodschap moeten we niet.” Nee, die genadeboodschap moet in balans
staan met andere waarheid. Dat is op dit moment iets minder, maar we hebben ook
heiligingbewegingen gehad, die ook extreem gingen. Dat ging dan alleen over uiterlijke zaken,
van: ‘Hoe lang je haar moet zijn en hoe lang je rok moet zijn en of je wel of geen lippenstift of
sieraden...’ En dat ging alleen over uiterlijke zaken. En ik denk nou juist dat de echt apostel,
die ziet ‘the big picture,’ die vervalt niet in een soort star wetticisme, maar die weet de dingen
in het perspectief te zien: het totale ‘picture’. En dat is ook zijn grote kracht. En iemand heeft
het een keer zo gezegd, en dat heb ik ook omhelst en dat geloof ik ook: ‘Een profeet heeft soms
de neiging om te zien te tussen goed en slecht. Dat is niet onbelangrijk. Zijn opdracht is het ook
om waarheid en leugen van elkaar te scheiden. Maar een apostel denkt meer in leven en dood.
Een van de verhalen waarin ik dat heel duidelijk zie, is het verhaal van de verloren zoon; de
jongste zoon die gaat van huis. Hij claimt zijn erfdeel en krijgt hij ook en dat verknalt hij
helemaal. Het verhaal is natuurlijk bekend. En dan komt hij uiteindelijk op hangende pootjes
terug omdat hij beseft van: ‘Alleen bij mijn vader is eigenlijk leven.’ En de vader is blij. Maar
de oudste jongen die ook zijn zoon is, die is pissig want hij denkt: ‘Ik heb goed geleefd, ik heb
nooit een erfdeel verkwanseld, voor mij is er nooit een feestje. En nou komt die lapzwans, die
alles erdoor gedraaid heeft, die komt thuis en die krijgt nog het gemeste kalf ook.’ En dan kun
je zien aan zijn manier van denken: hij denkt alleen in termen van goed en kwaad, oorzaak en
gevolg. Maar de vader die zegt: “Jongen, hij was dood en is levend geworden.” De vader denkt
dus niet in termen van goed en kwaad, maar die denkt in termen van leven en dood. Ik geloof,
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echte apostolische vaders, hebben dat vermogen; die zien heus wel dat het fout is wat hij gedaan
heeft. Maar het gaat niet om goed of slecht; het gaat om leven en dood. En dan zie je voorbij
aan de fouten, omdat uiteindelijk het leven heeft gewonnen; die jongen is tot inkeer gekomen.
En dan gaat het niet om gerechtigheid en dat hij moet boeten tot sint-juttemis. Dan gaat het
erom: hij heeft de waarheid onder ogen gezien en het is goed gekomen. En dat vermogen, om
als het ware, dat soort belangrijke zaken te overstijgen en het hele plaatje te zien; dat zie ik met
name bij de apostolische vaders, die dat kunnen. En daarom kunnen ze ook zo goed bemiddelen
om verschillende partijen bij elkaar te brengen in belang van het grotere geheel. Dat is mijn
hele kijk op die bediening van apostel.
[O3] U zei: “Ik ageer dan tegen die genadeboodschap.” Hoe doet u dat als apostel binnen Nederland.
[Dieleman 3] Nou, hier heb ik een boodschap, die heb ik gemaakt, die noem ik: ‘Zijn kruis en
mijn kruis.’ Ik heb dus een stukje onderwijs ontwikkeld, waarin ik die bijbelse balans heel
duidelijk aangeef. [...]
[O4] Maar stuurt u dat naar die gemeentes toe? Of publiceert u dat?
[Dieleman 4] Ik doe het in onderwijs. Ik schrijf het in mijn boeken. Het is niet zo dat ik als een
soort alarm rondga om dat overal te trompetteren. Want, kijk ik kan pas functioneren, dat was
één van jouw vragen bijvoorbeeld, ik kan pas functioneren in een apostolische zalving op het
moment dat die erkend wordt. Een van de teksten die Paulus - en ik refereer even aan een
aantal vragen - die Paulus zegt: “Ik ben een apostel; geroepen als apostel van Jezus Christus,”
komma, “overeenkomstig het geloof van de heiligen.” Als je die tekst oppervlakkig leest, dan
zou je bijna denken: ‘Hij is een apostel overeenkomstig het geloof van de heiligen.’ Maar dat
zegt hij niet, hij zegt: “Ik ben een geroepen apostel van Jezus, maar ik kan pas functioneren in
die hoedanigheid op het moment dat de gelovigen die erkennen hebben.” Zo kan ik ook zeggen:
“Ik heb die erkenning in behoorlijk wat kringen.” Dat is een van jouw vragen. Er zijn kerken die
vragen mij speciaal om onderwijs te geven in dit kader, omdat ze zien dat ik een stuk wijsheid
van God daarin heb gekregen. Om ze te helpen; om goede fundamenten te leggen en
structuren te ontwikkelen. Die erkennen de apostolische zalving op mijn leven en vragen mij.
Maar er zijn ook kerken die zeggen: “Wat moet dat ventje? Ja, hij kan wel goed preken, laat
maar komen om het Evangelie te vertellen.” En dan voel ik ook: ik kan wel iets betekenen,
maar ik kan niet in die hoedanigheid functioneren, want ik krijg van hen die erkenning niet. En
daar doe ik niet moeilijk over, want ik kan alleen daar functioneren waar die erkenning mij ook
geschonken wordt. En je zou kunnen zeggen: “Je kan apostel worden van de een en niet voor
de ander.” Afhankelijk van de erkenning en de relatie. Want je kan politieagent zijn in
Nederland, maar als diezelfde politieagent naar Madrid gaat en hetzelfde zou doen; hij heeft
geen mandaat om daar in zijn functie te treden. Er is een gebied waar God hem over gesteld
heeft. En zo, zou je kunnen zeggen, zijn er apostelen die nationaal functioneren, er zijn ook
apostelen die continentaal of internationaal functioneren, maar dat is omdat die erkenning ook
op andere plaatsen wordt gezien en ontvangen in die hoedanigheid. En op het moment dat dat
niet het geval is, dan mag jij nog zo’n apostel zijn, geroepene van Jezus Christus; zelfs Jezus liep
tegen die fenomeen aan. Want er staat: “Op sommige plaatsen kon Hij niets doen, want ze
vroegen: “Wie is Hij?” “Jezus de zoon van de timmerman.”” Dus zij zagen Hem in zijn
natuurlijke bekwaamheid en onderkenden niet de geestelijke roeping die van Gods wegen op
zijn leven lag. Die erkenning is belangrijk, want anders ga jij manipuleren of lopen afdwingen
van: “Ik ben een apostel en je moet mij erkennen!” “Luister, als je me niet erkent, even goede
vrienden, maar ik ga me niet opdringen. Maar op het moment dat je het erkent en je doet een
beroep op mij, dan kan ik iets voor de betekenen.” Dus ik geloof niet dat het afgedwongen kan
worden en als het afgedwongen wordt, dan geloof ik dat het meer afgedwongen wordt zoals
respect wordt afgedwongen door de integriteit die een persoon uitdraagt. Dus dan is het niet
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dat ik het jou afdwing, maar mijn ‘lifestyle’ dwingt respect bij jou af. Niet door manipulatie of
door grootspraak of door met je titels te schermen; daar hebben we teveel rotzooi van gezien
en daar distantieer ik me ook van. Daar wil ik ook echt niets mee te maken hebben.
[O5] Want hoe ziet het in de praktijk eruit als u ergens erkend wordt? Wat betekent dat voor een gemeente?
Zou u dat misschien kunnen omschrijven?
[Dieleman 5] Laat ik een paar voorbeelden noemen. Er zijn nu zeker drie gemeentes die ik
direct kan aanwijzen; met een vierde ben ik in onderhandeling om een keer te komen. Maar die
jongens - het zijn jonge jongens, jonge voorgangers, in de dertig - die zeiden: “We zijn zo
gezegend door je boek ‘Apostolisch vaderschap’ en we zoeken eigenlijk ‘guidance,’ we zoeken
leiding, we zoeken richting. We erkennen de wijsheid en levenservaring; wil je komen in ons
leidersteam om ons een keer een ‘teaching’ te geven? [...] En op een gegeven moment sprak
God tot mij over fundamenten. Want wat je kunt zeggen, op bijbelse gronden: “Het fundament
van apostelen en profeten met Jezus de hoeksteen.” Het was heel bijzonder hoe dat gegaan was,
want ik dacht: ‘Waar worden deze principe eerbiedigt in het gestalte geven aan leiderschap in
de kerk?’ En wat je over het algemeen ziet, landelijk, zowel in evangelische als vol evangelische
als traditionele kerken, is dat ze bijna een archaïsch model hebben van ‘voorganger en
ouderling’ of ‘oudste’ - iets moderner woord - en dat is het dan. Terwijl, als je de bijbel goed
onderzocht, dan zie je in het Nieuwe Testament: “Ten eerste apostelen, ten tweede profeten,
ten derde leraren, ten vierde krachten enzovoort.” En dan noemen ze nog anderen dingen. En
dan zie je dat er een gezagsorde is. Maar door het misbruik van dat gezag, is er ook heel veel
angst van: ‘Als we die apostelen dan... gaat hij dan helemaal ons naar zijn hand zetten?’ En ik
heb gezegd: “Ja, ik snap die angst wel, maar die moeten we overwinnen, want het is Gods
blauwdruk.”
[Dieleman 5a] En toen gaf God mij de volgende blauwdruk - en die zie je zowel in het Oude als
het Nieuwe Testament - want dan staat er dit, over de bouw van de tabernakel, en ik zal jou die
notities geven, dat noem ik: ‘Apostolische revolutie in het zoeken naar nieuwe
leiderschapsmodellen in de kerk.’ En ik noem het ‘revolutionair’, want je bent eigenlijk bezig
om de grondwettelijke uitgangspunten te veranderen naar maatschappelijke, financieel
verantwoordelijke raamwerken naar bijbelse modellen. Want het is een bijbels model. En toen
liet God mij zien: ‘Mozes kreeg een blauwdruk van de tabernakel.’ Met name in het boek
Exodus lees je dat. Dan staat er dat hij eerst al het goud en zilver; het volk droeg daar in bij.
Dus dan zie je dat het niet alleen maar leiders zijn; het is een bijdrage van alle leden. En toen
ging hij, volgens de blauwdruk die God hem gaf, alles assembleren. En daar was ook creatieve
invloed van creatieve mensen; borduren, enzovoort. Maar de maatvoering lag vast, die had God
gegeven: “Zo wil ik het hebben.” En als alles gemaakt is, dan wordt alles geassembleerd. En dan
staat er letterlijk - en dat raakte mij toen ik dat een keer las - dan staat er letterlijk: “En zo
voleindigde Mozes het werk,” aan het einde van het boek Exodus. En het volgende vers zegt:
“En toen kwam de heerlijkheid des Heeren, zodat de priesters niet meer op hun benen konden
blijven staan.” Toen ‘triggerde’ de Heilige Geest mij: ‘Zie je, als jij bouwt volgens Gods bestek,
dan is het zo’n fijne plek dat God daar zijn intrek in neemt.’ En daar gaat het om. Het gaat
erom dat we Gods kerk zo bouwen, niet zoals wij het denken, maar zoals God het wil. Zodat
hij komt wonen. Net zo goed als ik een architect een opdracht geef: “Ik wil het zo hebben.” En
als die architect naar eigen inzicht denkt: ‘Ik heb nog een stapel stenen, ik bouw hier ergens een
muur.’ Ja, dan ben ik gewoon boos. Dan zeg je: “Jongen, dat is mijn opdracht niet, ik wil dat
helemaal niet; weg ermee! Ik wil niet wonen in dat huis. Je moet bouwen zoals ik dat wil
hebben.” Dus ik ben gaan zien: ‘God heeft een plan voor zijn kerk, onze opdracht is volgens zijn
bestek te bouwen. En als je dat dan doet, en wij zijn klaar met ons werk, dan komt zijn glorie
en daalt daar op neer.’ En dat is uiteindelijk wat we willen. We willen niet alleen maar een
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instituut, we willen een plek waar God zelf neerdaalt. En als je ook over opwekkingen leest
wereldwijd - waar God persoonlijk neerdaalt - dan gebeuren er de meest spectaculaire dingen;
dan gebeuren daar wonderen, er worden mensen genezen, zijn aanwezigheid staat centraal. En
dat willen wij. En dat is ook mijn achterliggende gedachte, van: ‘Hoe kunnen wij de kerk zo
bouwen, dat God zegt: “Wow, dit is het gebouwd waar Ik in wil wonen,’ en waar Hij ook zijn
intrek in neemt.” En ik denk dat dat op ‘levels’ is. Ik denk dat het geldt voor je persoonlijk
leven, zodat je heilig leeft. Dat geldt ook voor een kerk. Dat geldt ook voor de kerk in een
stad; dat je één bent. Ik denk dat het zelfs geldt voor een kerk collectief in een land; hoe meer
eenheid er is, des te krachtiger kan God zich manifesteren in een land. Maar goed, het moet
beginnen in ons persoonlijk leven en in de lokale kerk wat gewoon de ‘basisunit’ is van het
christelijk leven. Nou, dan zie je bij de tempel van David, die Salomo bouwt, precies hetzelfde.
David krijgt een blauwdruk van God en als Salomo hem gebouwd heeft en de tempel inwijdt,
dan gebeurd hetzelfde: “Dan komt de glorie van God en ze konden niet op hun benen blijven
staan.” En toen dacht ik: ‘Dit is een patroon, dat zie je twee keer terug in het Oude Testament,
zou het niet een schaduw kunnen zijn van het Nieuwe Testament?’ En heb ik gekeken en kwam
ik eigenlijk tot de conclusie: ‘Als wij ook volgens dat bestek bouwen, dan moeten wij de moed
hebben om de bestaande kerkstructuren gewoon kritisch onder de loep te durven nemen en te
zeggen: “Dat hebben we nu altijd zo gedaan omdat onze voorvaderen dat zo deden, maar is dat
eigenlijk wel hoe God het bedoeld heeft?” En kunnen wij gewoon kijken van: ‘Is de apostel en
de profeet dan ook het hoogste gezag in de lokale kerk? Mogen zij de fundamenten bepalen en
de basisuitgangspunten? Wordt hen dat gezag gegeven? Of hebben we meer businessmodellen
waar we helemaal idolaat van zijn omdat ze zo prachtig in elkaar getimmerd zijn?’ Of zijn we
bereid, om te zeggen: “Als God het zo bedoeld heeft, willen wij dat bestel ook en zoeken daar
gestalte aan te geven?””
[Dieleman 5b] Op dit moment is het meer het constructieve. Mijn boeken gaan meer over de
hartenklop van de vader enzovoorts. Maar nu opereer ik meer in een constructieve setting
waarin ik een handreiking te doen naar leiders van hoe zij daar gestalte aan kunnen geven
binnen hun lokale kerk. En tijdens het onderwijs komen natuurlijk allerlei vragen los van: “Ja
maar, want dan als dit? En wat als hij misbruik maakt?,” enzovoorts. Dus er zitten natuurlijk
nog allerlei kanten aan waar we ook kritisch naar moeten kijken en dit is wat ik, ook naar
aanleiding van wat je hier enigszins noemt; de apostel moet je niet verheffen boven de andere
vier bedieningen. Ik geloof: het is de hand van God. De apostel is wel uniek, zoals een duim
anders is dan de vier vingers. Maar een duim alleen, daar doe je ook niet veel mee. Het is juist
in de samenwerking van deze vijfvoudige bediening dat de hand wordt vrij gezet om het werk
van God te kunnen doen. Met de bedoeling om de heiligen toe te rusten. Dus het is
uiteindelijke doel is dat wanneer die bedieningen gaan functioneren binnen kerkelijk
leiderschap...
[Dieleman 5c] Er zijn mensen die zijn in potentie geroepen tot die vijfvoudige bediening, maar
die hebben nog karaktervorming nodig. Want je hebt ook onvolwassen apostelen, terwijl ze
wel een roeping van God hebben. Je zou kunnen zeggen: “Een artsenopleiding, die duurt tien
jaar. Waarom? Je snijdt in mensenlichamen. Een pilotenopleiding duurt tien jaar. Waarom? Je
gaat met een jumbo vliegen met 500 mensen.” Ik bedoel, dat is een enorme
verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook gehoord van excessen van piloten die veel te lang
vliegen of stomdronken achter het stuur zitten. Ja, dat mag niet gebeuren. En dat is ook mijn
pleidooi in mijn tweede boek voornamelijk, dat het karakter van een apostel enorm belangrijk
is. Want hij kan wel een enorme bekwaamheid hebben om te overzien, inspireren, mobiliseren,
motiveren; maar welke karaktertrekken heeft hij? En als hij uiteindelijk strandt op zijn karakter
of de lust voor geld krijgt hem te pakken; heel vaak wordt dat ook gezegd in de christelijke
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bedieningen: ‘vrouwen, geld en macht.’ Waardoor die bedieningen uiteindelijke stranden met
enorme gevolgen. Een enorme bediening die dan strandt omdat er overspel of omdat geld
uiteindelijk naar het hoofd gestegen is; dat maakt mensen enorm kopschuw tegen machtige
bedieningen. En daarom is die integriteit zo belangrijk. En ik zou er eigenlijk voor willen
pleiten dat wanneer iemand juist de potentie heeft van apostolisch leiderschap, omdat hij een
enorm vermogen heeft om over dingen heen te zien en het grote plaatje, dat hij juist ook
gecoacht wordt door volwassen mannen. En er zijn in de kerk ook mannen die geen apostels
zijn, maar wel vaders; die integer zijn, een goed karakter hebben; betrouwbare, geweldige
mannen Gods. En dan mag jij honderd keer de apostel zijn met alle bovennatuurlijke
verschijnselen, maar je hebt toch die vaderlijke coaching nodig om toch juist te waken, want
het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
[Dieleman 5d] Als er dan zulke spectaculaire dingen door jou heen gebeuren, dat ontslaat jou
niet van wat ik dan noem: wederkerig verantwoordelijkheid, ‘mutual accountability’. En dat is
ook een van jouw vragen trouwens: ‘Onder wiens gezag moet je dan staan?’ Dat is ook een
heen moeilijk verhaal: ‘Moet mijn lokale voorganger, die niet over de wereld reist, toezien op
mijn zendingswerk in India, waar wij driehonderd kinderen uit de goot hebben in een soort
project?’ Ik weet niet of je daar iets van gezien hebt? Of: ‘De leiders die ik train in China, waar
hij nooit geweest is?’ Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus dat is vaak ook een spanningsveld. En
ik geloof op dit ‘level’ in ‘mutual accountability’; dat je als het ware gelijkgezinden vindt, die
op jouw leven mogen inspreken, wederkerig. Dat staat ook in Efeze 5: “Wees elkander
onderdanig in de vrede van Christus.” Het is dus niet alleen maar heel hiërarchisch van: ‘Hier
zit de apostel, aan de top en iedereen moet naar hem luisteren.’ Ik geloof wel in een bepaalde
gezagsstructuur, omdat hij dat gezag heeft. Maar er is ook zoiets als ‘mutual accountability’ en
dat betekent: ‘Als mijn kinderen iets tegen mij zeggen, en het is waarheid, dan is het waarheid.
Dan mag ik in de gezagsstructuur wel boven hen staan, maar in de relationele structuren... Ja,
als mijn kinderen waarheid spreken, dan is de waarheid hoger dan mijn hoogste gezag. En dan
moet ik mij aan de waarheid onderwerpen.’ En soms wordt de gezagsstructuur ondermijnd,
om zich aan elke correctie te kunnen onttrekken. Nou, het andere model is dan het
poldermodel; waar ik ook niet in geloof. Dan krijg je het demoncratische model, wat bijna weer
te ver gaat. Ik geloof in wat ze noemen: ‘primus inter pares’, ‘de oudste onder de gelijken’.
Dus dat je erkent van: ‘Hij is een apostel, en wij geven hem dat vertrouwen. Hij is onze
voortrekker; we doen het met elkaar, maar in geval van nood moet iemand uiteindelijk toch
een keer een knoop doorhakken. En omdat we hem vertrouwen, geven we hem dat gezag.’ En
daarom geloof ik ook dat het je gegeven moet worden. Niet dat ik het moet afdwingen; of ik
moet het afdwingen door mijn integriteit. Niet door manipulatie, of door op mijn strepen te
staan. En ik geloof in ‘mutual accountability.’ Dat mensen op mijn leven mogen inspreken, ook
ongevraagd. En soms ook van: “Hé, hoe kijk je naar mij?” Want we hebben allemaal blinde
vlekken.
[Dieleman 5e] Een apostel is, in die zin, niet verheven boven andere mensen of andere vier
bedieningen. Want anders hou je bijna ‘the clergy and the laymen’ in stand, en ik geloof dat dat
niet Gods bedoeling is. Ik geloof juist dat ze zijn gegeven om de heiligen toe te rusten. En hoe
kan ik dat het beste doen als ik niet een van hen ben? Als ik niet erken dat ik ook mijn eigen
worstelingen heb en zwakheden als mens? Hoe kan ik naast ze staan? Dus Jezus, een man van
smarten; Hij heeft alles ook meegemaakt, daarom kunnen we ons zo makkelijk met hem
identificeren. En ik geloof dat een apostel dat ook moet leren. Natuurlijk bestuurlijk heel
bekwaam, maar op het relationele vlak heel dicht bij de mensen kunnen staan. En niet een soort
‘superhero’. Ik heb ook een beetje moeite met titulatuur, en dat noem ik ook in mijn tweede
boek. Paulus zegt: “Ik ben Paulus.” Eerst: “Wie ben ik?” En wat is mijn functie: “Ik ben apostel.”
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Dus als mensen zeggen: “Ik wil dat je mij apostel noemt,” dan denk ik: ‘Je vind je titel wel heel
erg belangrijk.’ Terwijl ik geloof dat als jij functioneert als een apostel, hoef je er niet zo heel
erg met je titel te lopen schermen, want dan zal het iedereen duidelijk zijn dat de wijsheid en
de bekwaamheid die je met je meedraagt zichtbaar wordt in het werk dat je doet. En dan krijg
je die erkenning wel van mensen. En dat is het beste visitekaartje dat je kunt hebben. En niet of
dat woord op jouw kaartje staat gedrukt.
[O6] Kent u dominee Geuze?
[Dieleman 6] Ja, die is laatst bij mij langs geweest. Ken je hem?
[O7] Ja, ik heb hem ook geïnterviewd. Hij zei dat er een apostolische raad voor Nederland moest komen,
die dan leerstellige uitspraken over Nederland zouden doen.
[Dieleman 7] Nou, ja en nee. Het is zo: een aantal jaren terug was Samuel Lee iets begonnen
met Gerard Worm en daar was ik ook bij betrokken. Dat heette DNA: ‘Dutch Network of
Apostles.’ En ook prachtig, want DNA heeft natuurlijk de bouwstenen van het leven. Maar wij
ontdekten na verloop van tijd... deels had het te maken met het protocollaire achtergrond van
Samuel als Iraniër. Die had ook echt het strakke pak en zo. En daar kwam hij los van; hij ging
meer vanuit zijn hart opereren. Maar inmiddels had zich al een soort beeld gevormd van DNA,
en daar kwamen al die mannetjes even. En eigenlijk zeiden we van: “Dit past niet meer bij ons.
Dit zijn wij ontgroeit. Hier gaat het eigenlijk niet om.” Dus uiteindelijk hebben we dat initiatief
weer aan God teruggegeven. We zeiden: “Het is heel moeilijk om het nu weer terug te
buigen...” Kijk, ik doe zelf, ik zal je zo dat magazine ook geven, ik ben heel erg betrokken bij
de wezen en de weduwen. En er staat ook: “Ze legden de middelen aan de voeten van de
apostelen, om te voorzien.” Het gaat niet om ons; het gaat niet om dikke auto’s en mooie
huizen, het gaat om: ‘Helpen wij de wereld te vormen naar: “Uw Koninkrijk kome”?’ En ook
Samuel kwam vlak na DNA in dat traject en ik ook, en uiteindelijk voelden we: ‘Dit is niet wat
wij bedoelden; wij willen niet dat hier al die bobo’s komen om apostel uit te hangen.’ Dus wij
hebben dat teruggegeven. Maar Dick Westerhof, die naam heb je waarschijnlijk ook gehoord,
met Arlene, die zit ook op die ‘wave’. Dick en dominee Geuze, die hier vlakbij woont, die zijn
langs geweest, want die wilden een gesprek. En ik zei: “Ik sta er niet afwijzend tegenover, maar
ik ben wel enigszins huiverig, want ik zit niet te wachten op die titulatuur. Dat er een aantal
mannen komen die zeggen: “Wij zijn de apostelen van Nederland.” Aan de andere kant wil ik er
wel open voor zijn, want het zou natuurlijk geweldig zijn als er mannen opstaan die werkelijk
door God aangewezen zijn, dat die ook gewoon hun stem kunnen verheffen om te spreken in
het land. Maar wij zijn niet een ‘Sanhedrin’ die alles moeten bepalen.” Dus er is bij mij een
zekere schroom, maar ik zou het heel fijn vinden, als ik echt merk: ‘Dit is door God zo
gegeven,’ omdat het alleen maar bij kan dragen. Als het uit God is, is het goed. Maar ik heb
teveel menselijke pogingen gezien, die gestrand zijn en die alleen maar schade in plaats van
zegen hebben gebracht. Dus ik ben wel enigszins gereserveerd. Maar nu moet ik wel zeggen dat
ik juist van dominee Geuze, die vooral uit de traditionele kerk komt; dat is natuurlijk een
buitengewoon integere man. Zuiver. En die is ook helemaal niet uit op posities of titels. Dus
juist met hem zou ik wel verder kunnen. Alleen, ik heb in het verleden meegemaakt, met de
Bereagroep, met Aslin Goeken, met Capital-groep; die gingen helemaal een geestelijke
testosteron: ‘Wij zijn de mannen en wij gaan de wereld veranderen.’ En wat er allemaal van
terecht is gekomen, dat is bijna... Mijn gelaat beschaamd, willen verbergen... Ja, maar dit wil
ik niet meer. Het moet wel uit de Geest van God zijn. En het is ook niet zo dat alleen de
charismatici het hebben. Ik geloof dat God mannen kan verwekken... Als je nou kijkt, die
dominee Geuze, dat is een man uit de traditionele kerk, maar je proeft gewoon, zijn hart is zo
zuiver en zijn verlangen is zo oprecht. En dan denk ik gewoon: ‘God verwekt mannen uit alle
kringen en hebben wij het vermogen om over die muren heen te kijken en te zeggen: “Wie zijn
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die mannen en vrouwen die God in dit land geroepen heeft en hun hart op de goede plek
hebben? Nou laten we onze handen ineenstaan om samen te bouwen aan het Lichaam van
Christus.” Dus ik sta wel achter het initiatief. Maar ik ben ook enigszins huiverig, omdat we
natuurlijk in het verleden al zoveel excessen hebben gezien; daar zitten we natuurlijk niet op te
wachten.
[O8] Wilt u nog iets toevoegen? Is er nog iets dat u denkt dat belangrijk is?
[Dieleman 8] Er zijn nog genoeg kerkelijke kringen waar dit totaal nieuw gedachtegoed is. Dus
ik ben juist heel blij dat jij dit in je theologiestudie tot thema kiest, omdat er dan weer opnieuw
aandacht voor is, want er moet ook - met heel veel dingen is dat zo - er moet eerst een
bewustwording op gang komen. Want als wij komen met ‘het nieuwe model,’ dan voelen zij
zich geboycot: ‘Er wordt ons hier iets door de strot gedouwd.’ En juist een van de sleutels is,
als wij gaan zien: ‘Hé, dit is in het Woord van God; dit is ook Gods bedoeling,’ dan kunnen ze
het ook met hun hart omhelzen en krijgen we ze mee. En dat is ook de bedoeling. Dus in die
zin hoop ik ook dat jouw studie zal bijdragen tot een vernieuwde bezinning op dit vraagstuk en
de rechtmatige plaats die God heeft bestemd voor apostelen in het ontwikkelen van zijn
eeuwige plan met de kerk en de wereld. Dus, als je je manuscript hebt geschreven... Om dit
moment heb ik niet nog aanvullende gedachten. Dit is een beetje in de grote lijnen, hoe ik er nu
in sta.
[O9] Maar u denkt wel dat apostelschap nodig is in de kerken van Nederland? Anders is er ergens een
beperking?
[Dieleman 9] Ja, ik geloof dat het zonder die vijfvoudige bediening niet gaat lukken. Iemand
heeft het een keer mooi gezegd: “De vijf zaten in een restaurant; ze bestelden eten. Het meisje
kwam en die struikelde en die viel. En de leraar zei: “Oh meisje, maar dat moet je ook niet zo
doen, dat moet je zo doen.” En de herder die zei: “Meisje, heb je je bezeerd, doet het pijn? Heb
je medische hulp nodig?” En de evangelist die zei: “Wie staat, zie toe dat hij niet valle.” En de
profeet zegt: “Wat wil God leren?” En de apostel zegt: “God heeft een plan en alle dingen
werken...”” Dat is even een model, maar het laat wel zien dat we er allemaal anders instaan.
We hebben elkaar nodig. We hebben allemaal een deel van de waarheid. Ik geloof dat het juist
de wil van God is dat apostel een rol mag spelen in die vijfvoudige bediening, om die
deelwaarheden bij elkaar te brengen, zodat het plan van God ook erkend wordt. Want het een
is niet minder waard dan het andere. Maar we zien allemaal maar een stukje. En samen met alle
heiligen mogen wij verstaan: ‘De lengte, de hoogte...’ Dus ik geloof dat apostelen een speciale
begenadiging hebben om dat te zien; mits zij de volwassenheid hebben om zichzelf niet te
verheffen boven de andere vier, want dan vervallen ze in dezelfde fout. Maar net zoals de duim
het makkelijkste kan ‘connecteren’ met de andere vingers, geloof ik dat hij die bedoeling heeft
van Godswege. Om daar dienstbaar in te zijn. Nou, goed als zich daar gelegenheden in
voordoen, en ik wordt daarvoor gevraagd, dan ben ik meer dan gelegen, want ik vind het fijn
daarin mee te mogen bouwen.
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Bijlage 5: Transscript van het interview met Bert de Haan
[O0] Introductie.
[O1] Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp ‘apostolisch leiderschap’?
[De Haan 1] Persoonlijke betrokkenheid? Ik denk dat ik in eerste instantie in een apostolisch
netwerk zit: ‘Friend for Ministry and Fellowship’. En dat is een ‘fellowship’, geen
denominatie, die er is om christelijke leiders van gemeenten en christelijke organisaties te
dienen, te steunen en te helpen op basis van erkenning, waardering, relaties. Ik geloof heel
specifiek in het hartscontact met elkaar; relaties bouwen. Veel minder iemand die op zijn
kaartje heeft: ‘Ik ben een apostel’, en daardoor zichzelf opheft als: “He, ik ben eigenlijk iemand
die boven jou staat”. Vanuit een relatie, vanuit erkennen en respect kun je een bepaalde plek
krijgen waar je inspraak hebt in bepaalde gemeentes. ‘Geestelijk vaderschap’ kun je het ook
noemen. Waarin je dient, waarin je nooit ‘overneemt’, waarin je je stelt onder het lokale
leiderschap - elk leiderschap van de lokale kerk is autonoom - en in die hoedanigheid
functioneer ik. Niet vanuit een titel, maar gewoon vanuit de persoon die je door Gods genade
bent. En dat betekent dat een aantal gemeenteleiders gevraagd hebben: “Wil jij voor ons
apostolisch overzicht hebben over de gemeente?” Dat is vanuit de relatie en niet vanuit
hiërarchie. En dat vind ik het mooie want ik geloof, van de dingen die God jou heeft
toevertrouwd, maak daar anderen deelgenoot van. Leer en help elkaar. Dat betekent dat je
vaak ‘troubleshouter’ bent in conflictsituaties, als er patsstellingen zijn in gemeentes. Dat je
raad geeft of probeert de hitte van de conflicten eruit te halen vanuit Bijbels perspectief, vanuit
Gods perspectief, herstel brengt in situaties die stuk zijn. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je
een kerk helpt ontwikkelen of sticht. We hebben in Roemenië een kerk gesticht, en in België
hebben we meegeholpen aan een kerk. Maar het is vanuit dienen en ook lokaal leiderschap dat
daar aangesteld is. Daar is een relatie. Ze kunnen altijd op ons terugvallen, maar we geven ze
juist ook ruimte om in die autonomiteit te functioneren. Anders krijg je een soort ‘hete adem
effect’, een controlemechanisme en dat moet je niet willen. Dat zie ik in de Bijbel ook niet, ook
‘denominatie’ kom ik in de bijbel niet tegen. Ik zie ‘relatie’. En relatie is voor mij een van de
sleutelwoorden in het Koninkrijk van God. Dat overbrugt kloven, overbrugt verschil van
inzicht, want dat is er waardering, dan is er respect. Dan mag iemand anders denken, maar die
liefde die bindt ook wel samen. Dan heb ik het niet over kernelementen, zoals ‘Ik geloof dat
Jezus de weg is’. Daar heb ik het dan niet over, maar je kan bepaalde andere inzichten hebben
over ‘vrije tijd’, weet ik veel wat.
[O2] In hoeverre, als we zouden zeggen: ‘Het is niet meer een denominatie, het is een netwerk’, welke
voorwaarden zouden er dan zijn dat een gemeente daarbij hoort?
[De Haan 2] We hebben als Fellowship een geloofsbelijdenis, die loopt synchroon met die van
de VPE, dat is de algemene geloofsbelijdenis. En die wil je dat onderstreept wordt. Dat is ook
logisch, want die bestaat ergens voor. En daarnaast is iemand voorganger of oudste van een
gemeente en kijken we natuurlijk ook wel van: ‘Hoe is zo’n gemeente tot stand gekomen?’
Want er zijn natuurlijk ook gemeenten die tot stand zijn gekomen op wijze waarvan je zegt:
‘Daar wil je niet mee ‘gecommit’ zijn, daar kun je niet mee ‘gecommit’ zijn.’ Als een gemeente
bijvoorbeeld echt uit rebellie ontstaan is, dan wil ik niet dat daar ‘commitment’ is, mits dingen
opgeruimd worden. Dus ook daar kun je wel eens een sturende werking in hebben. Dat is wat
ik zelf ook vind ontbreken in ons land. Dat is een bepaalde gedragscode die ontbreekt, soms is
het net een ‘Wild West’ in de evangelische beweging; iedereen kan maar beginnen ... . Vaak
wordt er niet gekeken naar het fundament. En dat is misschien weer een apostolisch karakter,
want juist het fundament wordt gelegd juist door apostel en profeet. Ik geloof dat dat
uiteindelijk maakt dat je kerk bouwt die blijvend zijn, voor de lange termijn, generatiekerken.
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Ik geloof in generatiekerken, maar dan is het wel bepalend hoe dan een fundament gelegd is.
Dan zie ik in Nederland vaak dat er dingen ontstaan en dan stort het weer in, toestanden... Dat
brengt immense schade bij gelovigen en daardoor zijn heel veel gelovigen uiteindelijk in een
toestand terecht gekomen, waarbij ze zeggen: “Ja, ik geloof wel, maar ga niet meer naar de
kerk”. Dat is verschrikkelijk. Of ze zeggen: “Ik ben geen lid van een lokale gemeente, maar van
de universele gemeente.” Maar God wil zijn Koninkrijk juist door de lokale gemeente zichtbaar
maken; een gezicht geven in onze samenleving door de kerk heen. Als iedereen thuis gaat
zitten... Dat heeft vaak een oorzaak, toestanden...
[O3] Binnen dat netwerk, u wilt de titel misschien niet aannemen, maar wordt u gezien als ‘apostel’? Hoe
zou u dat omschrijven?
[De Haan 3] Voor sommige wel, voor sommige niet. En dat vind ik ook het gezonde. Want
voor sommige ben je in een apostolisch ambt voor hen, en voor sommige niet. En dat heeft te
maken met ‘Welke relatie heb ik met de leider? En welke relatie heb ik met de gemeente?’
Kijk, als er een probleem in de gemeente is, werkt het alleen maar als je erkend wordt. En niet
als je je mouwen opstroopt en zegt: “Opzij, ik ben hier de apostel en ga hier even de boel op
orde brengen.” Dus ik geloof heel duidelijk in, wanneer er erkenning is van lokaal leiderschap,
van: “He, wij erkennen jou in een apostolisch ambt of een apostolische bediening.” Nou, dan
functioneer je in die hoedanigheid. Dat betekent dat voor andere gemeenten dat helemaal niet
werkt. Ook goed. En dat is heel relax, want ik hoef niet iets te presenteren wat ik voor die
anderen niet ben. Dan ben ik gewoon ‘broeder’ of ‘gastspreker’ of ‘voorganger van Nehemia
Ministries en ik kom ergens spreken’; dan stel ik me automatisch al onder lokaal gezag, omdat
ik daar kom dienen en kom meebouwen. Ik kom niet mijn eigen werk presenteren daar. Dus ik
geloof heel specifiek in een orde daarin. Paulus was ook niet voor iedereen apostel, maar voor
veel gemeenten was hij dat wel. Er waren ook die hadden Apollos als hun apostolische
‘covering’, en dat vond hij ook goed. Als ze maar gecentreerd rond Christus zijn. En daar gaat
het uiteindelijk om. En we moeten niet in de situatie komen dat we mensen aan ons binden.
Dan krijg je uiteindelijk weer dat hele, ik zou bijna zeggen ‘pausdom’, maar ik die hoedanigheid
kom ik het niet tegen in de Bijbel.
[O4] Kunt u iets omschrijven van hoe dat gegaan is bij uzelf? Dat iemand een keer apostolisch leiderschap
‘op u is gelegd’ of dat...?
[De Haan 4] Het is eigenlijk zo dat ik zie... Ik heb het – A - nooit gezocht. Op een gegeven
moment ben je dat gewoon voor mensen. Door denk ik een proces van geestelijke ontwikkeling
wat je doorgemaakt hebt. De zalving van God, die daarin uiteindelijk bepalend is. De mantel
die God je geeft, het proces waar je zelf doorheen gaat. Dus ik zie daar eigenlijk ook wel een
natuurlijke weg in. Ik geloof heel sterk in de vijfvoudige bediening; dus het is iets wat God
geeft, wat je niet kan verdienen door zoveel dienstjaren. Maar ik geloof wel dat de vijfvoudige
bediening zich dienen te ontwikkelen door de jaren heen, van trouw, betrouwbaarheid,
beschikbaarheid. En dan komt uiteindelijk... Je moet maar eens denken... Vroeger ging ik met
mijn vader foto’s ontwikkelen. Mijn vader had een donkere kamer boven en dan mochten wij
als kinderen een fotootje dan halen door het ontwikkelbad halen zodat het zichtbaar werd. En
dan moest je schudden met een pincetje, en dan zag je steeds helderder zag het je het beeld van
die foto komen. Zo zie ik het eigenlijk ook; het zit in je, het profiel zit er, maar het is nog niet
helemaal zichtbaar gemaakt; dat kost een bepaalde tijd. God heeft met iedereen een roeping,
een bestemming. Je weet: ‘de ingrediënten zitten erin’, maar het resultaat is nog niet helemaal
zichtbaar. En door de tijd heen, en dan denk ik weer even aan het ontwikkelen van de foto, na
een tijd wordt het glashelder. Door de jaren heen zie je: “Ja, dat is iemand met een apostolische
bediening.” Of: “Dat is meer een profeet.” Of: ‘Joh, dat is nou erg een evangelist. Hij is altijd
bezig met evangelisatie, altijd zielen winnen.” En dat is het mooie eigenlijk. En wanneer dat

100

erkent wordt door anderen... Ik geloof dat dat ook elementair is: gelovigen erkennen dat je dat
bent. Niet dat je zelf gaat roepen: “Ik ben het.” Wanneer je erkend wordt, door anderen, dan is
dat een bevestiging van wat je ervaart van: “He, dit is iets wat God mij gegeven heeft.”
[O5] Gelooft u in dat verlengde ook in een toename van apostolisch denken? Dat je kan zeggen van: “Je
hebt duidelijk iets apostolisch, maar het moet zich nog ontwikkelen.”
[De Haan 5] Ja, dat geloof ik. Ik geloof absoluut in een ontwikkeling. Dat zie je ook eigenlijk in
het leven van Paulus of Timoteüs; die ontwikkelden zich ook nog verder. Het is een proces, je
wordt steeds scherper erin. Je wordt steeds accurater; je gaat steeds meer begrip krijgen van
hoe uiteindelijk het hele lichaam van Christus bedoelt is. Dat is natuurlijk ook een zoektocht in
een lokale kerk. Want je kan bijvoorbeeld beginnen als een groep oudsten, en in die groep
oudsten ontwikkelt zich steeds meer het plaatje van dat er aantal bedieningen die er in zo’n
oudstenraad zitten. Dan is het heel belangrijk dat je dat erkent... Ik zie dat hier ook; als ik kijk
naar het oudstenteam, dan zie ik daar de herder, heel specifiek de leraar, ik ben dan de
voorganger hier. En door de jaren heen hebben zij dan tegen mij gezegd: “Wij zien heel
specifiek het apostolische in jou steeds meer gestalte krijgen. En wat ik over hen zie, is dat het
leraarschap prachtig tot uiting komt, of het herderhart tot uiting komt. Als je dat erkent in
elkaar - dat aanvaardt - dat voorkomt ook een hoop conflicten. Want de leraar kijkt anders naar
de situatie dan de herder, en de apostel kijkt ook weer anders. En als je dat niet begrijpt, ga je
mekaar bevechten. Ik las een keer, en dat sprak mij zo aan, van een auto-ongeluk en die situatie
werd bekeken vanuit de vijfvoudige bediening. En de evangelist die komt daar en die gaat gelijk
naar iedereen toe: “Ben je wel gered, want je kan sterven elk moment.” De leraar gaat de
remsporen bekijken hoe dat toch mogelijk is geweest en alle details van het ongeluk. De herder
staat te troosten, “Moet ik iemand bellen?” De profeet die had het al aan zien komen, die zei:
“Dit heb ik gezien en gebeden dat er geen doden zouden vallen.” En de apostel, die heeft het
hele plaatje: “Wat leren we hieruit voor het vervolg? Hoe kunnen we dat voorkomen?” Als de
een gaat strijden tegen die ander - wat vaak in kerken gebeurd - die herder zegt dan tegen de
evangelist: “Dat is niet belangrijk, troosten is belangrijk.” “Ja, maar die ziel kom sterven, dus
die moet eerst gered worden.” “Nee,” zegt die leraar, “ik moet toch eerst kijken hoe dit nou
allemaal gekomen is. Alles goed op een rijtje krijgen.” Als dat gebeurd, ga je helemaal de mist
in. Totdat je elkaar erkent, en dan heb je een perfect plaatje. [gelach] Vond ik zo’n grappig
beeld, want dat is helemaal herkenbaar.
[...]
[O7] Als het gaat om boeken over apostolisch leiderschap, zou u een paar namen kunnen geven van auteurs
die u heeft gelezen?
[De Haan 7] Dick Iverson, van MFI is een groot voorbeeld. Frank Damazio, zijn voor mij heel
erg... Kevin Conner... Misschien wel eens van gehoord, een Australiër. Dat zijn voor mij
mensen waarvan ik zeg: “Ja, daar heb ik echt veel van geleerd.” Ook gezien op termijn, door de
jaren heen, dat ze iets zien bouwen wat stabiel is, bouwen wat blijft over de generaties, solide,
integer. Dat heeft mijn hart; ik ben niet een Wild West figuur. In die hoedanigheid geloof ik in
iets solidair.
[O8] Heeft u die mensen persoonlijk ontmoet of is het vooral vanuit boeken?
[De Haan 8] En paar heb ik persoonlijk ontmoet, ja. En ook door persoonlijke vriendschappen
door de jaren heen, met bedieningen. Dan praat je over ... In het netwerk zitten een aantal
apostolische bedieningen, die al veertig/vijftig jaar in het ambt staan, dus dat zijn ook de
geestelijke vaders weer.
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[O9] En Wagner, heeft u daar ook wel eens iets van gelezen?
[De Haan 9] Ja, ik ken hem wel, maar ik heb me er niet echt actief in verdiept.
[...]
[O12] Veel vragen nog. Ik begin maar met deze: ‘Wat is een apostel?’
[De Haan 12] Wat is een apostel? Ik denk dat dat heel moeilijk te beschrijven is. Ik vind het
iemand die de fundamenten van een werk legt, de visie bewaakt en de visie ontwikkelt, kanaal
is waardoor de visie zicht krijgt. De apostolisch leider is een duidelijke stem die een richting
zichtbaar maakt en die richting weet te vertolken. Die uit het niets kan bouwen. Die
‘geconnect’ is met de andere bedieningen. Dus die ook input geeft aan andere bedieningen,
samenwerkt. Ik vergelijk het wel eens met de duim, die ook contact heeft met alle vingers. Ik
vind dat een heel mooi plaatje. Zonder de duim ben je geen hand, dus het is wel een heel
bepalende stem. Dus ja. Het is een heel breed spectrum. Sommige zeggen: “Apostel ben je
alleen als je een kerk gesticht hebt.” Nou, dat vind ik te beperkt. Dus het is veel breder.
[O13] Als u een aantal kenmerken zou moeten geven? Bijvoorbeeld in de literatuur zag ik dat iemand zei:
“Je moet sowieso Jezus gezien hebben.” Als u vier of vijf kenmerken zou moeten noemen?
[De Haan 13] Tja, ik weet niet of dat zo is dat je per se Jezus gezien moet hebben. Dat weet ik
niet of dat schriftuurlijk enige... De gedachte is dan waarschijnlijk: “Vroeger waren er
apostelen, nu zijn ze er niet meer. Of je moet een openbaring van de Heer gehad hebben...”
Dus ik vind dat met wat steekwoorden... Ik denk dat het een toonaangevend
leiderschapsmantel heeft, die duidelijk een koers geeft, duidelijk een richting, duidelijk een
stem heeft. Enorme liefde voor de gemeente, een enorme liefde voor Jezus. Bouwer is. Geen
Wild West figuur. Solide iets bouwt. Die oog heeft voor specifieke details op een bepaald
moment wanneer dingen fout kunnen gaan; en dan weer het overzicht pakt. ‘Eagle eye’ zeg ik
wel eens. Duikt neer, regelt dingen en heeft weer het overzicht. Terwijl een leraar of herder
vaak met de kleine dingetjes bezig blijft. Over problemen heeft hij een apostolisch overzicht; hij
houdt het hele plaatje goed, houdt het hele schip in wezen... Overzicht vind ik heel belangrijk.
Verstaat ook de dingen in God vaak in een diepere ‘view’ dan de andere bedieningen. Met
uitzondering tot de profeet natuurlijk, vandaar ook die connectie met elkaar. Is ook iemand die
bepaalde moed heeft om stappen te nemen, die de anderen bedieningen veel minder hebben.
Knopen doorhakken. Echt besluiten durven nemen. En heel vaak ziet je ook dat het toch de
‘captains’ zijn op het schip.
[O14] Duidelijk rijtje. In hoeverre denk u dat het heel erg vanuit het Nieuwe Testament komt of is er ook
een pragmatisch deel van herkennen en...?
[De Haan 14] Je hebt natuurlijk leiderschapsprofielen vanuit het Oude Testament, waar je de
profiel van het apostolische natuurlijk duidelijk zichtbaar in hebt. Als ik denk aan Mozes; dat is
duidelijk een apostolisch leider. Als je kijkt naar Jozua; dat was een apostolisch leider. Dat
waren de voortrekkers; dat was de stem die uiteindelijk het volk wisten te leider, te motiveren,
te brengen in het plan van God. Dus in het Oude Testament zie de blauwdruk, zie je het profiel
zitten. Wat Jetro tegen Mozes zegt, zie je het diakenprofiel in zichtbaar worden, wat je in
Handelingen 6 en uiteindelijk in het Nieuwe Testament helemaal kan indrinken. In het Oude
Testament zie je constant al de blauwdruk; dat is heel interessant.
[...]
[O16] Ergens stond: “Apostelen brengen wat in de hemel is, naar de aarde.” Mee eens?
[De Haan 16] Ik geloof dat de apostolische bediening wel krachtdadig is om bepaalde geestelijke
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doorbraken ook door te doen breken. Dus in die hoedanigheid ben ik het daar wel mee eens.
Dingen vlot te trekken. Voorbeeld wat ik hier gezien heb bijvoorbeeld. Op een geloofmoment
dat we gaan bouwen of gingen bouwen en de cijfers niet toereikend waren, en dat op dat
moment geloof komt om een besluit te nemen. En dat je vanaf dat moment ziet: ‘Goddelijke
voorzienigheid begint te stromen,’ en alle financiën zijn er gewoon gekomen. Dus op dat
moment zie je daar heel specifiek, iets van de hemel. Dus ja, ik geloof er wel degelijk in.
[O17] In hoeverre bent u daarop gericht?
[De Haan 17] Op de speciale momenten. Maar ik geloof dat eigenlijk met de vijfvoudige
bediening. Ik geloof een evangelist kan de reddende zalving, de kracht van Gods reddende
evangelie, zo bij de mensen brengen dat de hemel naar beneden komt. Reddende kracht. En de
leraar kan hemelse wijsheid naar beneden brengen die iemand anders niet kan, dat de poort
echt geopend wordt. Dus ik geloof dat dat geheim eigenlijk in de vijfvoudige bediening zit.
Want de profeet brengt de stem van God, vanuit de hemel naar beneden. Dus ik zou het te
beperkt vinden om te zeggen: “Dat is alleen de apostel.” Maar dat vlottrekken, dat is weer
specifiek aan de apostel. Die kan iets openbreken, en daarachter komt de evangelist en de
herder en daarna de kerk daarachter...
[deHaan17a] Het mooiste is, ik draait dertig jaar in deze kerk. Dus de praktijk is de mooiste
ervaring. En dan zie je dat de informatie vanuit Gods woord zo absoluut klopt. Dat is heerlijk om
dat te zien. Maar je hebt ook een terrein nodig, een gebied nodig, waarin het ook zichtbaar kan
worden, zodat het realiteit wordt. En als dat er is, dan is het een vis in het water. Daar ben je
voor gemaakt. Het hoort gewoon bij elkaar, de substantie die ‘matched’. En dat is heel mooi.
[O18] Hoe is apostolische ‘accountability’ geregeld?
[De Haan 18] Ik geloof: in het netwerk ben je onderworpen aan elkaar. Om een voorbeeld te
noemen. Toen ik voorganger hier werd, heb ik mijn apostolische vader gebeld en heb ik
gevraagd: “Zou je voor mij mijn geestelijke ‘covering’ willen zijn, extern? Ik wil dat er iemand
is in mijn leven die me bij mijn oor pakt als ik de verkeerde richting dreig op te gaan in mijn
leven. Inspreekt. Gewoon, waar ik met alles terecht kan komen.” En dat heeft mij geen
windeieren gelegd. En dat zou ik ieder leider willen adviseren: “Zorg dat er apostolisch
vaderschap is in je leven, wat veilig is, wat vertrouwt is. Waar echt die vader/zoonrelatie ook
is, want daar staat of valt het mee: relatie. Als er dingen zijn in je leven waar je mee vast dreigt
te lopen, dat je eerlijk bent. Open bent. En dat is veiligheid.” Veel leiders zijn te alleen.
Kunnen hun dingen niet kwijt bij hun oudsten, want daar worden ze op afgerekend. Kunnen
hun dingen niet kwijt in de kerk, want dat scheurt de kerk. En dan krijg je hele verwrongen
persoonlijkheden en dat te voorkomen is zo goed. En dat hebben wij met FMF ook: wij hebben
een ‘board’. Daarin is ook apostolisch leiderschap vertegenwoordigd. Waar we een hele open
relatie hebben met elkaar. Dan kan je ook over dingen spreken, waar je anders niet over kan
spreken. Dus je kan processen doorspreken waarin gemeenteleden of oudsten nog niet eens aan
toe zijn. En dat is gewoon kostbaar.
[O19] Dus dat heeft u eigenlijk vanaf het begin al gezegd?
[De Haan 19] Direct.
[O20] Was het iemand in Nederland?
[De Haan 20] Ja, Jaap Kooy, misschien ken je hem wel. Jaap Kooy is voor mij mijn apostolische
vader. En die ken ik ook al vijfentwintig jaar. Om een voorbeeld te noemen, hoe dat dan
werkt. Wij hadden een keer een crisis hier in de kerk, en toen zat hij aan de andere kant van de
wereld, in Australië. En toen belde ik hem op - en dat was een hele spannende tijd in de kerk -
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en toen zei hij tegen mij: “Bert, ik ga hier ruimte maken, en ik kom naar je toe om je drie
maanden te helpen.” Van de andere kant van de wereld. Wie doet dat? Waarom deed hij dat?
Omdat hij in God verstond, de serieuze zaak dat de duivel de boel helemaal verrot wou maken.
En dat vind ik fantastisch. Zo werkt het. Daar heb ik iets gemerkt van wat apostolisch
leiderschap en een apostolisch netwerk ook is. Ja, ik heb goede voorbeelden gezien. Dat zet
ook wel een print in je leven. Ik heb in de afgelopen dertig jaar zo verschrikkelijk veel
meegemaakt in deze gemeente - van fantastisch fijne dingen tot hele trieste dingen - maar dat
apostolisch leiderschap ook een stem is met een goddelijke autoriteit om daadwerkelijk
besluiten te nemen die door God bekrachtigd zijn. Ook rebelse stemmen radicaal het zwijgen
op te leggen. Dat heb ik ook gezien. Dat kan alleen maar door een bediening. En niet door een
discussie of intellect. Dat heeft met zalving en kracht te maken.
[O21] In hoeverre denkt u dat de huidige zoektocht naar apostolisch leiderschap past binnen een bepaalde
tijdsgeest? Een bepaald denken van deze tijd?
[De Haan 21] In het Nederlandse denken is er weinig ruimte voor. Over het algemeen heeft de
Nederlander moeite met autoriteit. En daarmee merk je ook dat de gemeente eigenlijk
structureel een bepaalde armoede heeft opgelopen. Ik zou het bijna ‘bloedarmoede’ noemen.
Daardoor is er ook een bepaalde kleurloosheid in de kerk. In het Nieuwe Testament zien we
dat de apostelen kleur brachten in het hele kerkgebeuren. Als je dat wat God gegeven heeft om
de heiligen toe te rusten, niet erkent... Waar blijft dan de kleur van de hemel? Waar blijft dat je
de kleur van de Here Jezus Christus? De duivel is goed geslaagd om dat in Nederland te roven.
Zodra iemand hier boven het maaiveld komt, dat heb je allerlei koppensneller, en dan gaan er
processen ontstaan die verwoestende effecten hebben. Er zijn maar weinig kerken in Nederland
waar leiders erkend worden in het apostolische. Die zijn misschien op een of twee handen te
tellen. Die processen om op dat punt te komen, hebben meestal een pijnlijke voorgeschiedenis.
Dat mensen al voor ik weet niet wat uitgemaakt en afgemaakt zijn, omdat zij ooit het woord
apostel in de mond genomen hebben. Verschrikkelijk. Toch geloof ik, met het oog op de
toekomst en het herstel wat God toch in zijn kerk wil zichtbaar maken. Ik geloof de
eindtijdskerk zal minstens zo krachtig zijn als de eerste kerk voordat Jezus terugkomt, dat dat
gezicht gezien gaat worden. En de voortekenen zijn zichtbaar. Mede gevoed door apostolische
netwerken waar wel erkenning en respect is. Ik denk dat het een kwestie van tijd en onderwijs
is. Een apostel moet nooit een bedreiging zijn; het moet juist veiligheid voor een kerk zijn.
Maar hoe komt het dat het verkeerd gaat? Ja, dat heeft natuurlijk met allerlei dictatorachtige
taferelen te maken. En mensen die helemaal ‘stand alone’ aan de top staan, waar geen enkele
inspraak meer is. Dan krijg je gedrochten. Dat heeft vaak het kind met het badwater
weggegooid, dus dan gaan we voor de veiligheid en dan dus maar niet. Maar in Amerika is het
normaal. En in Afrika, waar ik dan regelmatig kom, heel normaal. Apostel, bisschop, titulatuur
waar je ook niet goed van wordt. In Suriname is het ook normaal, is het erkend en functioneert
het ook.
[O22] Denkt u dat Nederland een van de uitzonderingen is?
[De Haan 22] Dat lijkt soms wel. ‘J’maintiendai’: ik zal handhaven. Het onafhankelijk willen
zijn van Hollanders is zo ongelooflijk. Het onafhankelijk willen zijn, je eigen ik... Kijk maar
naar de ruilverkaveling met alle paaltjes. Extreem, maar goed we hebben ermee te dealen en
dat is ook een uitdaging.
[O23] Hoe ziet u de geschiedenis van het apostolische leiderschap in Nederland?
[De Haan 23] Ik denk dat we apostolische leiders gehad hebben en dat er apostolische leiders
zijn. Alleen veel te weinig erkend. Maar je hebt natuurlijk grote dienstknechten van God, door
de jaren heen, ook in Nederland gehad die iets gebouwd hebben. En nog steeds die iets
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gebouwd hebben, die een stem in ons land hebben. Kijk, vanuit het Malieveld is er natuurlijk
toch een beweging gekomen. Als je kijkt naar de evangeliegemeenten en pinkstergemeenten,
dan heb je toch een aantal mannen Gods die heel wat verzet hebben in Nederland. Alleen het is
veel te weinig erkend. Het heeft veel te weinig erkenning gekregen.
[O24] Zou u een aantal namen kunnen noemen?
[De Haan 24] Wat voor mij apostolische leiders zijn? Jaap Kooy noemde ik net. Ik noem hem
ook, omdat ik integriteit in hem heel duidelijk gezien heb. Ik geloof dat in het apostolische ook
integriteit van Jezus zichtbaar moet zijn en niet een heerszucht. Niet een egocentrisch karakter
waarbij alles draait om een persoon. Hij is voor mij... Ik denk dat een Bottenbley een
apostolische mantel heeft. Prachtig werk doet hij daar. Dat is dan wel van een andere
beweging, maar het ook goed om dat te erkennen en te onderstrepen. Hij is ook een vader voor
velen, een man Gods. Edgar Holder is ook een apostolische leider, weet niet of je hem kent.
Dat zijn echt apostolische bedieningen, apostolische ambten, die je gewoon ziet gebeuren.
[O25] In de literatuur kwam ik tegen dat het vooral vanaf de jaren ’90 weer aandacht kreeg...
[De Haan 25] Toen is het weer wakker geworden. Men heeft geprobeerd het toen weer op de
kaart te krijgen, zou ik bijna zeggen. Toen is het even heel actief geweest, daarna is het weer
een tijd weggeëbd. Er is, ik geloof ook in God, een groot verlangen om dat herstel te brengen
want het hoort bij gemeente-zijn. In het Nieuwe Testament kan je het niet wegstrepen. Wij
hebben het weggetheologiseerd door te zeggen: “Niemand heeft verder een ontmoeting met
Jezus gehad, dus het waren er maar Twaalf, enzovoort.” Ik heb toevallig een ontmoeting met
Jezus gehad, dus... Maar ik zou me niet beroepen op: “Daarom ben ik een apostel.” Zo zit ik
niet in elkaar.
[O26] Ja, uw prognose voor de komende jaren is dus eigenlijk dat het toe zal nemen...
[De Haan 26] Ja! Dat het weer op de kaart gezet wordt.
[O27] Denkt u ook dat er veel misvatting of wildgroei is in Nederland?
[De Haan 27] Ja. Eigenlijk wat je ziet in Nederland is de bedieningen van evangelist, herder en
leraar, die zijn erkend in Nederland. Maar het aparte is dat apostel en profeet niet erkend
worden in Nederland. Nou, waarom niet? Omdat dat juist eigenlijk de twee bedieningen zijn
die de fundamenten leggen, waarop een werk krachtig gefundeerd kan worden. Maar dat zijn
ook de meest penetrante stemmen die uiteindelijk een koers zetten, en die een karakter zetten.
Nou, die moet men niet zo in Nederland. Die zijn toch dan te veel aanwezig. Dus die zijn
overschaduwd door de anderen. Zelfde plaatje zie je, dat bijvoorbeeld de evangelist voor veel
kerken ook een dreiging is. Want de evangelist is natuurlijk een ‘potentaatje’. Dat zijn
persoonlijkheden, karakters, die eisen een bepaalde plek op, gewoon door wie ze zijn. Dat
botst heel vaak met de herder en de leraar. Dus de evangelisten hebben we uit onze kerken
laten weghalen en die zijn, gefrustreerd vaak, een eigen stichting begonnen waar ze hun werk
kunnen voortzetten. Maar het is niet het plaatje van God. We hebben hier een geweldige
evangelist in de gemeente. Die we erkend hebben als evangelist; die krijgt de ruimte als
evangelist. Het grappige is, die evangelist is constant bezig met zielen winnen. Het is mijn
uitdaging om hem niet te frustreren in datgene wat God hem gegeven heeft, maar hem te
erkennen in wat God hem gegeven heeft en daar achter direct de herderlijke bediening achter
te plaatsen; dat wat gevangen is, binnenkomt en verzorgd kan worden. Daarin heb ik zo
ontdekt hoe de vijfvoudige bediening gewoon functioneert. Die man is geen lastpost, die man is
een zegen. Maar hij wordt vaak gebombardeerd als lastpost, omdat hij bombarie maakt. En die
herder vindt dat het allemaal ‘zus en zo’ moet, maar dat komt omdat die herder heen anders
denkt. En dat is zo grappig. Ik vergelijk het wel eens... Hou je van vissen?
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[O28] Nee...
[De Haan 28] Ik ben een vervend visser. [...] En met het plaatje van een Toekoenarietrekker
keek ik naar deze kerk en zag ik de evangelist. En ik zag de spanning met de herderlijke
bediening en ik heb ze bij elkaar gebracht. En dus dat doen we nu; de visser vangt en de herder
is er met een ‘meet and eat’ programma om ze daarin te verzorgen. En het werkt! En dan is er
vanuit het apostolische dat je dat bij elkaar kan brengen. Dat is belangrijk, want die twee
komen nooit bij elkaar. Dat heeft de kerkgeschiedenis zichtbaar gemaakt de afgelopen decennia.
Evangelisten zijn gefrustreerd, eruit geknald of gegaan. Maar het apostolische brengt ze bij
elkaar. Dat is prachtig. En dat gebeurd niet van: ‘He, ik ben apostel!’ Nee, helemaal niet.
Natuurlijk, ik zou niet anders willen dat het zo werkt, want ik weet in mijn geest dat het zo
werkt. En dat is de rijkdom. En dan kijk ik er glimlachend naartoe en dan zeg ik: ‘Halleluja, die
vis gaat niet dood, die wordt verzorgd!’.
[O29] In hoeverre heeft u vanuit deze gemeente en uw apostolisch leiderschap ook contact met iets meer
traditionele kerken over deze...
[De Haan 29] Weinig. Heel weinig. We hadden hier een kerkelijke meeting met voorgangers,
maar daar is niets uitgekomen. Helaas. Met een dominee had ik een goede klik, dus daar heb ik
nog steeds een goede relatie mee, maar verder, te weinig. Wil niet zeggen dat we geen respect
hebben, laat dat duidelijk zijn... Maar te weinig.
[...]
[O32] In hoeverre zou u apostolisch-zijn, vergelijk met missionair-zijn?
[De Haan 32] Ja en nee zeg ik. Missionair is de opdracht voor elke gelovige, dus in die
hoedanigheid zeg ik: “Nee”. Maar visie hebben om het Koninkrijk van God te doen baan breken
zeg ik: “Ja,” dan is het de puntige invloed van de apostolische bediening die echt een gebied kan
openbreken en ook echt visie kan krijgen voor een gebied. Ik geloof dat het de apostolische
‘view’ die visie kan hebben in een moslimgebied en uiteindelijk gaat werken met de evangelist
om daarin te kunnen ‘moven’. Dus in die hoedanigheid weer wel.
[O33] In hoeverre is deze apostolische beweging een relevante, contextuele vormgeving van bijbelse
inzichten over leiderschap in de missionaire gerichtheid in Nederland?
[De Haan 33] Verklaar dat eens wat nader.
[O34] In hoeverre is dit een juiste contextualisatie voor de kerk van deze tijd?
[De Haan 34] Ik geloof dat als apostolisch leiderschap erkend gaat worden in Nederland,
omarmd wordt zoals God het bedoeld heeft, dat er veel meer bereikt gaat worden om
missionair gebied. Veel meer. Want het waren uiteindelijk de apostolische ambten die de
wereld in bezit namen. En zij werkten met Filippus, een evangelist, die vaak vooruitgingen,
maar de apostelen werden erbij geroepen om fundamentele zaken te leggen. Ik merk gewoon
dat dit een stukje ontwaken moet zijn in ons land, voor een waarheid die heel veel jaren bedekt
is gebleven. Die vaak bewust niet is gebruikt. Ik zie een nieuwe generatie, ook in eigen kerk,
die het wel pakt. En ik ben zeer positief en hoopvol over de nieuwe generatie, want die hebben
op de een of andere manier veel minder religieuze of traditionele ballast waardoor ze heel fris
naar het woord van God kijken. En eigenlijk merk ik bij de jonge generatie een roep om het
woord van God terug te brengen. Die generatie gaat het pakken denk ik.
[O35] Dus u denkt dat het ook beter aansluit bij hen?
[De Haan 35] Ja, ze erkennen het en ze willen het.
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[O36] Waarom denkt u dat het zo is?
[De Haan 36] Ik denk dat de invloed bij de jonge generatie, mede door internet, mede door het
wereldplaatje bekijken op geestelijk gebied, veel meer ontwikkeld is de afgelopen vijftien tot
tien jaar, dan de generatie vijftig tot vijvenvijftigplussers ooit gedaan heeft. En zij ontdekken
iets, waarvan die vijvenvijftigplussers zeggen: “Ach, het veranderd niet meer.” En dat vind ik
heel mooi om te zien. En dat is natuurlijk zo. Ze kijken naar diensten, ze kijken hoe geestelijk
leiderschap functioneert, en die vijvenvijftigplussers doen dat niet meer. Een enkeling
misschien nog, maar de meeste niet. Dat is gewoon realiteit. Dus zij worden gevoed met een
stuk waarheid waar Nederland eigenlijk nooit zo mee gevoed is. De nieuwe generatie pakt dat
heel snel. Dus ik ben vol goede moed. Ik geef ook heel veel ruimte aan die nieuwe generatie.
En die gaat ervoor! En die kunnen dat heel vaak veel beter dan wij, want ze denken veel
sneller.
[O37] M’n laatste vraag is: zou u nog iets willen toevoegen? Denkt u dat ik nog iets ben vergeten?
[De Haan 37] Wat ik zou willen toevoegen, is dat ik geloof in de vijfvoudige bediening. En dat
de apostel, de apostolische bediening, zijn maximale kleur krijgt wanneer hij samenwerkt met
de anderen. Dat is het geheim. Want apostolische leiderschap op zich, werkt niet. Maar herderzijn op zich, ook niet. Ik geloof, heb je een herderlijke kerk, dan is dat tot een bepaald punt en
dan stopt het op een gegeven moment. Wat ik zie, in grote kerken, dat je er toch een
apostolische ‘flow’ hebt. Want die zien over herderlijke problemen heen. Die zien visie. Die
erkennen: ‘Hé, er moet nieuw terrein komen.’ En als die niet werkt met de evangelist, werkt
het ook niet. Dus ja, ik ben echt vervuld met blijdschap als ik denk over die hand. Ik noem het
wel eens de hand van God, die gewoon wil functioneren in de kerk. Laten we alsjeblieft
gewoon die hand de ruimte geven om te functioneren in de kerk. Maar we hebben er een aantal
vingers afgehakt en het werk van God zo gedegradeerd naar rationeel denken en natuurlijk de
dingen proberen op te lossen en daar missen we zoiets moois. Dus, ik ben een voorstander van
de hele hand van God. Erkennen, ruimte geven in het huis en gewoon genieten van elkaar. Heb
elkaar lief. Wees gewoon blij met die leraar die het oor opent. Fantastisch! Maar wees ook blij
met die ‘Toekoenarietrekker’. En met die herder, die uren pastoraat kan bedrijven. Dat is
fantastisch. Ik kan het niet en dat is wel eens wat mensen in deze kerk... Mensen komen in deze
kerk en dat is anders, want ze komen soms uit een kerk waar de voorganger alles doet. Maar dat
wil niet zeggen dat er geen pastorale zorg is. Er wordt veel pastoraal gezorgd, maar niet door
mij; dat doen mensen met een herderlijke bediening. Dus iedereen wordt verzorgd, maar ik
zou ongelukkig worden als ik uren, wekenlang pastoraat moet geven. Past niet bij me, maar ik
ben blij dat er mensen zijn die dat zo gepassioneerd doen; die geef ik ruimte om dat te doen.
Begrijp je?
[O38] Ja. Was dat vanaf het begin al zo dat u dat merkte?
[De Haan 38] Ja, vrij snel. [...] En een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is datgene wat in
mijn hart gebrand was - de visie - op papier gaan zetten. En ik ontdekte in de Bijbel dat God wil
wonen in het midden van zijn volk. En dat is de inzet tot op de huidige dag; de
tegenwoordigheid van God in het huis. Ik wil geen kerk institutioneel bouwen; het gaat mij om
de tegenwoordigheid van God. En dat is mijn eigen... Vanuit die liefde ben ik gaan bouwen
volgens Gods patroon, want als je bouwt volgens Gods patroon komt Gods heerlijkheid. Want
in alle bouwprojecten in de Bijbel, de tabernakel, tempel, zie je dat wanneer er gebouwd wordt
volgens Gods model, zeventien keer staat het in Exodus bijvoorbeeld, dan komt Gods
heerlijkheid. En ik wilde maar een ding: Gods heerlijkheid in het huis. Zo zijn we gaan bouwen
en dat heeft een enorme beweging tot stand gebracht en dat gaat gewoon door. Ik zeg altijd: “Ik
ben dankbaar dat ik het mee mag maken.” Zo sta ik erin.
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Bijlage 6: Transscript van het interview met Jan Friso
[O0] Introductie
[O1] Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij apostolisch leiderschap?
[Friso 1] Die vraag is natuurlijk wel heel grappig, maar je beweegt natuurlijk in leiderschap. Als
je een gemeente leidt en een internationale bediening; dan leidt je iets, dan overzie je. En dat
helpt je ook verder begeleiden en toerusten; je beweegt daarin, in apostolisch leiderschap. Dus
eigenlijk is dat het werk wat we doen, in Nederland maar ook veel in Azië; daar hebben we ook
veel werk. Dus daar is de bediening groter dan hier. Ja, je beweegt gewoon daarin, in dat hele
apostolisch leiderschap. En als je dan komt op het onderwerp ‘Wat is dat apostolisch?’, dan
wordt dat steeds duidelijker. Wat wij er onder verstaan dan.
[...]
[Friso 4] Ja, dat [= Prayerstation] hebben wij in Nederland geïntroduceerd en andere
gemeenten gaan daar nu verder mee. Op een gegeven moment hebben wij dat allemaal
losgelaten. In de jaren negentig kwamen we ook in contact met de profetische bedieningen,
want daarvoor waren er met name evangelistische bedieningen. Toen kwamen we dus veel
meer in contact met de profetische bedieningen. Toen begon dat hele profetische op te komen
en dat groeide. Toen hebben we ook ‘school van de profeten’ gedaan. En later, eind jaren
negentig, begin tweeduizend, zag je veel meer het apostolische naar voren komen; apostolisch
onderwijs kwam er. En toen dat kwam, wist ik al... ik had in de jaren negentig ooit onderwijs
gehad over het apostolische en toen liet God al zien dat ik daarvoor geroepen was. Dus daar
voelde ik al een roeping komen. Want ik wist: ‘Ik ben geroepen voor de natiën, maar daar loop
ik nog niet volledig in maar dat zou wel bevestigd worden.’ Ik zat toen al in een apostolischprofetisch netwerk en ik ben begin jaren 2000, 2003, bij de ‘Congres World Breakthrough
Network’ gekomen, die zit in Trinidad en Tobago. Die zit in zo’n negentig landen. Ja, dat is
een heel apostolisch netwerk en daar zijn wij dus in contact mee gekomen. Die hebben ons daar
ook verder in vrij gezet. Zo groeide ik steeds meer in het hele apostolische bewegen. En dan ga
je het Woord ontdekken en dan zie je dat eigenlijk de Bijbel er vol van staat. Zo groei je er
steeds meer in. Op een gegeven moment gingen wij lesgeven in allerlei kerken in Nederland,
trainingen geven door het hele land heen. [...]
[O6] Dat onderwijs over het apostolisch; van wie ontving u dat en wat zijn daarin de belangrijke namen?
[Friso 6] Nou, ja.. Ten eerste is het voornamelijk vanuit het Woord. Eigenlijk lees ik niet zo
heel veel boeken, maar echt met name het Woord van God. Dus ik ben meer heel veel met de
Bijbel bezig. En daarnaast heb ik natuurlijk wel boeken van Noel Woodroffe [laat er een aantal
zien]. Maar ook The Gift of the Apostle en Apostolic Foundations, Moving in the Apostolic van John
Eckhart. Die hebben we een aantal weken geleden nog gezien. Daar heb ik een aantal boeken
van, ook over van pastoraal naar apostolisch. En dit is ook een heel goed boek, van Jonathan
Davids. Hij woont in Maleisië, maar die legt ook heel veel uit over de natiën en zo. Dus deze
boeken zijn een beetje ter ondersteuning en daar herken je dan jezelf in.
[O7] Dus er was vooral veel erkenning wat u opdeed tijdens het lezen van die boeken.
[Friso 7] Ja, eerst ben je heel erg bezig met het profetische, alleen nu merk je van: ‘Het plaatje
wordt steeds completer.’ Eerst was iedereen bezig met het evangelistische, toen kwam late het
profetische erbij en toen merkte je dat het steeds completer werd. En toen merkte je: ‘Dat is
eindelijk waar je roeping ligt.’
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[O8] Toen u dat ontdekt zo, dacht u echt: ‘Dit is wat bij mij hoort’?
[Friso 8] Nou, ik herkende me daarin. Het is natuurlijk niet een functie, het is meer een
roeping. Zoals Paulus dat zegt, hij is “een apostel, geroepen door Christus Jezus.” Het is
natuurlijk niet zo ‘ik ben apostel Paulus’. Dat zie je tegenwoordig ook wel in folders van:
‘Apostel die en die’ komen. Wij profileren ons liever niet op die manier, maar van: ‘Je bent
meer een dienstknecht, een geroepene. Om als een afgezant van het Koninkrijk te zijn.’ Dat is
wie je bent. Je zegt ook niet: “Ik ben herder die en die of leraar die en die.” Maar je bent
‘Paulus een apostel van Christus,’ of een geroepene als apostel. Hij werd natuurlijk ook
geroepen om te bewegen.
[...]
[O12] We hadden het al over een apostel; hoe zou uit een apostel omschrijven?
[Friso 12] Een apostel is een gezondene van God, of een ambassadeur van het Koninkrijk. En
dan moet ik denken aan wat Paulus ook zegt: “Een kundig bouwmeester.” Iemand die als het
ware een architect is om iets te bouwen. Ik denk dat er heel veel verschil is geweest in het
‘evangelist’, ‘zendeling’, ‘apostel’ dat soms die termen allemaal door elkaar gehaald worden.
Toch zie ik daar veel verschil in hun bewegen. Wij hebben in het verleden veel in de zending
gedaan. Maar een apostel is toch iemand die iets bouwt, iets vestigt, die iets openbaart. Je hebt
ook twee openbaringszalvingen van apostelen en profeten; die helpen het fundament leggen
waarop het huis van God wordt gebouwd, staat in Efeze 2 vers 18 tot 22. Dus het fundament
wordt gebouwd, waar het geestelijk huis op staat. Het fundament spreek over Jezus Christus.
De mentaliteit van Christus moeten we ook leren kennen. Dus ‘hoe denkt Jezus? Hoe wil Hij
het huis zien?’ Apostelen en profeten komen met een stuk openbaring. Dus een apostel helpt
bouwen; die denkt aan bouwen. Hij denkt heel snel: ‘Hoe bouw ik?’ Een profeet denkt: ‘Hoe
vertaal ik het Woord van God? Hoe profeteer ik over mensen?’ Dus als je bijvoorbeeld een
gemeente hebt. Bijvoorbeeld, ik heb ook andere gemeenten geleid, ook in Bussum. Daar
wilden ze me hebben als herder, als voorganger. Maar dan denk ik: ‘Dat beknelt.’ Want
waarom? We hebben het hier ook. Ik ben niet direct... We zijn wel voorgangerechtpaar, alleen
wij bewegen meer buiten de gemeente naar andere gemeenten. We zetten ook mensen met een
herderlijke zalving neer, om de mensen te leiden, want die houden de schapen bij elkaar. Een
herder zorgt voor de schapen. Dus je implanteert onderwijs, zij helpen ook zorg dragen naar de
schapen, zodat die ook mee kunnen komen. De evangelist haalt in principe ook de mensen van
buiten naar binnen toe. En een leraar geeft ook weer onderwijs, diepte onderwijs, om het
verder uit te werken. Maar een apostel werkt eigenlijk in al die verschillende takken. Soms in
het profetische, soms als een herder, soms een als een evangelist, soms als een leraar. Zoals
Paulus ook zegt: “Ik doe het werk van een evangelist, maar mijn roeping is een apostel.” Dus hij
komt meer om iets te bouwen. En als kernwoorden zie je toch meer: planten. Want hij plant,
Apollos begiet en God geeft de wasdom; God geeft de zegen. Hij plant, hij sticht iets. In het
Nieuwe Testament, is ook theologisch onderbouwt, is er nooit een herder die een gemeente
heeft gebouwd. Het is altijd een apostel. Apostelen bouwen gemeenten. Het woord ‘herder’
vindt je ook heel weinig in het Nieuwe Testament; evangelist ook niet zo veel. Het zijn met
name ‘apostelen’; die bouwen, helpen fundamenten leggen. Als je aan kernwoorden denkt,
denk je aan ‘wijsheid’, een wijs bouwmeester. Fundamenten leggen, dus mentaliteit bouwen.
Daar hebben we ook heel veel onderwijs over. Koninkrijksdenken: ‘Hoe heeft God iets
bedoelt?’ Dus daar zoekt hij ook naar. Openbaring brengen vanuit het Woord, waar mensen
soms helemaal vast zitten. En heel duidelijk kijken: ‘Wat is het Woord van God?’ Dus: ‘Wat
laat de Bijbel zien? Kunnen wij, wat je ook zegt, terugvinden in het Woord?’ Wij vinden het
heel belangrijk dat mensen gefundeerd onderwijs geven. En niet op het gevoel afgaan, zoals wij
veel de charismatische wereld zien. Men is gericht op wat je voelt. Maar het apostolische is
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gericht op: ‘Wat zegt het Woord?’ Want voelen is mooi, maar als jij je niet lekker voelt, dan
kan dat je blik bepalen en hoe iets is. Maar wat zegt het Woord? Ja, dat is de waarheid. Jezus
zegt: “Ik ben de waarheid.” In het Hebreeuws betekent dat ‘emet’ en dat betekent ook
‘stabiliteit’. Dus dat moet stabiliteit brengen in ons leven. Het moet ons richting geven. Dat
wat scheef groeit, maar recht groeien. Dus hou heeft God het bedoeld? Als wij zondags
samenkomen, dan zeggen we ook: “We komen hier niet voor de samenkomst, omdat we maar
goed samenkomen. Maar we komen samen zodat God tot zijn doel komt.” Dus ons denken
moet zijn: ‘Komt God tot zijn doel hier? Komt God tot zijn doel in Nederland? Creëren wij die
ruimte dat Hij tot zijn doel kan komen? Dat hij mensen kan genezen, kan herstellen, kan
bevrijden, oprichten, toerusten?’ Taken: bouwen, vestigen, inzicht geven, teruggaan naar het
Woord, mensen bewust maken van wie God is, niet zozeer hoe de kerk het heeft bedoeld,
maar hoe heeft God het bedoeld? Dus meer bewust maken, want sommige mensen die zeggen:
“Ja, ik weet niet of ik wel naar de kerk wil.” Ik zeg: “Nee, maar dat is ook niet de basis.” Een
kerk is een plaats waar mensen gezamenlijk komen. Jezus zegt ook: “Ik bouw mijn gemeente op
deze rots.” En ‘deze rots’ is dan Jezus. Dus Hij wil een gemeente bouwen, en dan kom je bij
‘ekklesia’, het uitroepen naar God toe. Een plaats creëren waar God tot zijn doel gaat komen.
En komt God overal tot zijn doel? Daar loopt nog heel veel scheef. Dus we onderwijs nodig om
te kijken: ‘Hoe heeft God iets bedoeld?’ Dat zijn ook kerntaken, je bouwt; wij zien onszelf ook
meer als bruggenbouwers. Daarvoor leggen we ook contacten met andere kerken, want we
willen dat het Koninkrijk zichtbaar wordt. Ik ben vroeger in de Gereformeerde Kerk gezeten
als kind, waar ik twee keer naar de kerk ging, dus ik weet ook wat er aan die kant zit. Ik heb
ooit wel eens in een pinkstergemeente gezeten. Dus de dingen zijn wel bekend. Ik heb ooit een
evangelische gemeente geleid. We zijn er bekend mee hoe dat functioneert en beweegt. Mijn
vrouw heeft dan een Katholieke achtergrond, dus we zijn ons wel bewust van hoe zulke
werelden in elkaar zitten en wat daar gaande is. Maar het gaat meer om kernwoorden als
bruggen bouwen, van: ‘Hoe helpen we mensen om dat zicht weer te krijgen?’ Want sommige
mensen zitten zo vast in een traditioneel denken, van: ‘Dit mag wel en dit mag niet.’ Ja, maar
hoe heeft God het bedoeld? Ga maar eens de kerkgeschiedenis na. Calvijn ging op zondag naar
de kerk, maar hij ging ook vissen. Dat moet je in bepaalde kerken ook niet mee aankomen. Dus
elke keer kijken we weer naar: ‘Hoe heeft God het bedoeld?’ Dus je kijkt veel meer naar het
Woord; bewust worden van wie God is. En naar die basis terug gaan. Als Jezus de apostelen
uitzendt, zegt hij: “Drijf demonen uit en leg zieken de handen op.” Ja, gebeurd dat overal? Is
dat hele plaatje zichtbaar?
[O13] Dus u zou zeggen dat een apostel ook meer een soort van ‘waarborger’ van het Woord van God is?
[Friso 13] Ja, dat is natuurlijk wel een heel leuk woord, ‘waarborger’. Ja, het is natuurlijk
terugbrengen naar het fundament. Het fundament laten zien waarop het huis gebouwd moet
worden. Als het fundament niet sterk genoeg is, valt het huis in elkaar. Het charismatische,
daar hebben we ook veel mee te maken gehad, maar dat is ook heel veel gericht op ‘de gaven’
alleen. Maar het is alles met elkaar. Zie je hebt koren, most en olie. We kunnen niet alleen
leven van de wijn of van de olie. Maar je hebt het Woord ook nodig. Die drie is één. Je moet
het geheel pakken. Dat maakt iets sterker als het samenkomt. Dus, ja je kunt het een
waarborger noemen, maar meer ‘iemand die terug brengt naar het besef wie God is.’ Bewust
wording. Dat is waar je naar verlangt en het hart naar uitgaat.
[O14] U zou uw netwerk niet ‘charismatisch’ noemen?
[Friso 14] Nee, meer een apostolisch-profetisch organisme wat zichzelf voortbeweegt. Het
charismatische is ook een tijd en dan kan het jezelf weer... Dat kwam ook naar voren in een tijd
waarin het bewegen van de Heilige Geest onderbelicht werd. Binnen de traditionele kerken heb
je bijvoorbeeld de charismatische vernieuwing. Die bewegingen kwamen op waar de plaats van
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de Heilige Geest onderbelicht was. Maar wat je dan krijgt, is dat dat de focus wordt, maar je
pakt niet het geheel. Het is het hele pakket. Daar wil je naartoe: de volheid. Dat is ook de hele
vijfvoudige bediening eigenlijk. Want Jezus is natuurlijk naar de hemel gegaan, en er staat in
Efeze 4, vanaf vers 10 tot 15 staat dat ook heel mooi beschreven. “Hij is naar de hemel gegaan
en heeft zijn gaven gegeven - of de bedieningen - om de heiligen toe te rusten.” Dus Hij gaf
apostelen, profeten, herders, evangelisten en leraars, om de heiligen tot te rusten. Dus die zijn
ook bedoeld tot opbouw van het lichaam, om straks tot één lichaam te worden. Die zijn dus
geroepen als een verlengstuk van Christus. Dus Hij heeft als het ware zijn mantel, heeft Hij naar
beneden laten gaan en die is in vijven gedeeld. En die werken en moeten bewegen als een team.
Als die elkaar beginnen te erkennen, dan wordt het heel krachtig, dan krijg je een krachtig huis.
Dus daarin zie je natuurlijk ook, en daar zie je met name de openbaringsgaven van apostelen en
profeten, want dat is natuurlijk ook de ‘crea-zalving’. Je hebt de charismatische zalvingen:
‘charisma’, de gaven van de Geest. En de ‘crea-zalvingen’; daar zie je weer de bedieningen van
het rijtje van Efeze 4. En in 1 Korinthe 12 vers 28 daar staat dan ook: “Om het lichaam op te
bouwen heeft Hij ten eerste geroepen apostelen.” En dat eerste is dan weer ‘proton’; eerste in
rang. En dan profeten, en dan leraren en dan kracht en dan heel dat rijtje. Dus je ziet daar ook
een orde in. Je zegt ook: “Vader, Zoon en Heilige Geest, die drie zijn één.” Maar er is ook een
orde. Als het goed is, in een huwelijk zijn man en vrouw ook één, maar als het goed is is daar
ook een orde. En die orde is niet een hiërarchie, wat in het Romeinse toestand allemaal
gebeurd is. Maar als het ware een teamdynamiek. Dat is de kracht ook.
[O15] U noemde ‘crea-zalvingen’, hoe komt u aan dat woord?
[Friso 15] Staat allemaal in ‘Strongs Concordence’.
[O16] U heeft daar allemaal woordstudies naar gedaan?
[Friso 16] Ja, ik ben niet anders bezig dan uit te zoeken. Zie je hebt natuurlijk in 1 Korinte 12
vers 4, daar staan drie dingen. Daar staat: “De gaven van de Geest, de bedieningen van de Heer
en de werkingen van God, de Vader.” Van God komen geloof en genade. En de bedieningen
kun je zien als een verlengstuk van Jezus en de gaven van de Geest. 1 Korinte 12 vers 4 en 5.
[O17] In hoeverre zou u zeggen dat je een apostel bent of een apostolische gave of bediening hebt.
[Friso 17] Ja, nou je bent... Het gaat natuurlijk meer, ten eerste, hoe jij God dient; je bent een
dienstknecht van God. Je gaat natuurlijk niet naar de dokter en zegt: “Hallo, ik ben apostel
Jan.” Maar dat is... En dus het is niet zo: ‘Hallo, ik ben de apostel, dus iedereen moet rekening
met mij houden.’ Het is meer een zalving die God geeft om jouw taak zichtbaar te maken op
aarde. Het is meer een roeping. Het is meer je opdracht. Wat zie je op gegeven moment, in
Handelingen ook; ze werden uitgezonden om een opdracht te voltooien. Volgens mij is het in
Handelingen hoofdstuk 13, dan komen ze in Antiochië. Dat was natuurlijk ook een apostolische
basis en daar zijn dan allerlei profeten en leraren samen en dan zenden ze Barnabas en Saulus uit
onder handoplegging. Om uit te gaan en hun apostolische opdracht zichtbaar te maken. Je had
in de Bijbel al een apostolische basis, zoals Jeruzalem’ daar had je de apostolische broeders. Dan
had je Antiochië, Efeze; dat zijn allemaal verschillende apostolische plekken. En Paulus was dan
meer geroepen voor de heidenen, Petrus was meer geroepen als apostel voor de besnedenen.
Dus soms kunnen ze ook een bepaalde taak hebben of een roeping voor een gebied. Dus ja,
daarin... Het is niet meer op een gegeven moment van je weet... Als jij het evangelie brengt,
dan weet je het ook. Er zijn mensen die brengen het Evangelie, maar je hebt ook mensen die
zijn een echte evangelist. Die praat nooit anders, die is er altijd mee bezig. Maar iedereen kan
het Evangelie op zijn manier aan iemand brengen, al is het soms gebrekkig. Maar een evangelist
die ratelt soms door, die is te pas en te onpas bezig. Iedereen kan soms een profetie ontvangen,
maar een profeet kan ten allen tijden profeteren, wanneer hij maar wil. En dat is natuurlijk... Ik
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denk dan gelijk aan, als ik iets hoor: ‘Hoe kunnen we iets bouwen? Kunnen we iets zichtbaar
maken?’ Ik ga gelijk terug naar het Woord van God: ‘Wat zegt het Woord?’ Dus je zoekt gelijk
aan die dingen. Dus, ben je het? Ja, het heel moeilijk te onderscheiden.
[O18] Maar zou u zeggen dat elke gelovige ook in die zin, apostolisch is?
[Friso 18] Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat elke gelovige apostolisch is. Iedereen kan een
vorm van gezonden zijn, maar dat is niet echt apostolisch. Ik bedoel: ‘Kan iedereen als een
leraar functioneren, onderwijs geven?’ Ja, dat is volgens mij ook niet zo. Iedereen kan wel wat
uitleggen, sommige zijn beter... Je ziet dat niet direct mensen in al die dingen bewegen.
[O19] In hoeverre is er in uw netwerk ‘accountability’? En hoe is dat geregeld?
[Friso 19] Ja, je hebt natuurlijk met leiders contact. En als er wat is, dan ga je met hen
overleggen. En af en toe toets je dingen. Als je bepaalde stappen doet van waar je mee bezig
bent of waar je tegen aan loopt. Dus dat is ook meer. Dat ligt natuurlijk in een stuk
vertrouwen. Ja, die vraag kwam ook al. Maar het is natuurlijk ook vertrouwen wat je elkaar
daarin ook schenkt en waar je in staat. En daardoor bouw je mensen op waar je mee in relatie
staat. Als ik in Azië kom, heb je daar ook bepaalde mensen aan wie je iets voorlegt, of met wie
je wat bespreekt. Dus... Ja, dat hangt een beetje af van waar je beweegt. Maar mensen kunnen
meekijken.
[O20] Er zijn dus wel mensen waar er wederzijdse inspraak is of zo?
[Friso 20] Ja, waar je gewoon in relatie mee staat. Ik bedoel, als er iets is, moeten ze het maar
aangeven. Dus dat is er ook. Dat zijn een aantal raadgevers die meekijken. Met sommige
mensen hebben je dat in je persoonlijk leven, met andere op bedieningsgebied. Dus als er op
persoonlijk gebied iets zou zijn, heb ik mensen met wie in contact opneem die de weg al zijn
gegaan. En zo heb je natuurlijk ook weer op een ander terrein. Voor je bediening, ben je een
gemeente aan het bouwen, dan moet je soms weer met andere mensen iets bespreken die op
dat terrein ervaringen hebben.
[O21] Moet u tegenover iemand verantwoording afleggen?
[Friso 21] Ja, je moet niets. Het is meer van: ‘Wil je verder komen?’ Er is mij altijd geleerd, dat
vond ik heel grappig. Toen was ik aan het groeien, toen zei ik: “Moet je alles weten?” Toen zei
die man met wie ik dus jaren geleden werkte, hij zei: “Ik hoef niets te weten, maar als ik je
verder kan helpen, dan helpt het wel als ik wat weet.” Nou, daar gaat het eigenlijk om. Want
eigenlijk is het meer van: ‘Wil jij verder?’ Je moet niets. Maar kan je het jou helpen om verder
te groeien en is het wel wijs? Dan kun je ook mensen bij staan. Dat zien wij in de gemeente
ook. De mensen die met ons meebewegen groeien ook sneller dan de mensen die in de kerk
komen en die dingen bespreken. Ja, als er niemand iets bespreekt, kan je ook niet inspreken.
[O22] Dus dan kom je weer terug op vertrouwen.
[Friso 22] Ja, op vertrouwen en ook op: ‘Hoe bouw je relatie?’ Het moet gebaseerd zijn op
relatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is: ‘Leer elkaars hart kennen’ en dan groei je ook verder.
[O23] U gaf al aan dat u sterk vanuit het Nieuwe Testament werkt. In hoeverre vindt u dat het Nieuwe
Testament heel duidelijk is over de rol van de apostel, of mag het voor een deel ook pragmatisch worden
ingedeeld?
[Friso 23] Ja, ik was even benieuwd wat jij onder het pragmatische deel verstond?
[O24] Wagner zegt bijvoorbeeld: “Als ik moet leren over apostelen, dan kijk ik ook gewoon naar de
praktijk, wat een apostel doet; dat is dan blijkbaar ook deel van wat een apostel doet. En als ik het niet in
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de Bijbel kan vinden, is het daar blijkbaar niet beschreven.”
[Friso 24] Ja, dat is natuurlijk een beetje een grijs gebied. Peter Wagner is meer ook een leraar;
ik heb wel boeken van hem gelezen. Wijzelf zien we dat het belangrijk is: ‘Wat kun je
terugvinden in de Bijbel?’ Want soms zie je dat er meer staat dan je denkt. Natuurlijk zal er niet
alles beschreven staan, ik bedoel: ‘Is het Bijbels om met de auto naar de kerk te gaan op
zondag?’ Ja, dat kun je niet vinden, want ‘auto’ staat er niet. Dan moet je misschien op een ezel
gaan. Er zijn dingen die wel in de lijn ligt, maar er zijn kernwoorden en daar moet je denk ik op
zien. Ik denk wel dat je heel duidelijk vanuit het Woord leeft. En dat is Oude en Nieuwe
Testament. Maar je moet wel het Oude lezen vanuit het Nieuwe Testament. Dus daarin zie je
bijvoorbeeld... Volgens mij was het koning Hizkia, en die was omsingeld door het Assyrische
Rijk en op een gegeven moment zaten ze zo geïsoleerd, En hij ging naar de profeet Jesaja, en
toen zijn ze gaan bidden. Koning Hizkia, samen met de profeet Jesaja “stonden op, riepen de
HERE aan en God brak door.” En we weten wat er gebeurde: dat hele Assyrische Rijk is toen
gevlucht, want ze hoorden dan geruis in de struikjes of zo, en toen zijn ze weggerend. En toen
hadden ze in feite ook een krachtige doorbraak. Hizkia is als het ware ook een type apostel.
Daar zie je als het ware ook dat er heel veel wel in de Bijbel staat. Maar ja, ik zou zelf niet snel
de praktijk laten bepalen of het apostolisch is, maar ik denk toch meer: ‘Wat laat de Bijbel
daarin zien?’ Zodat het toch meer Bijbels gefundeerd is. Je toetst wel alles.
[O25] Maar u vindt dus eigenlijk dat de Bijbel er wel veel over zegt?
[Friso 25] Ja, ik bedoel de apostelen komen alleen maar voor bijna. En de profeten dat zie je
natuurlijk door het hele Nieuwe Testament voorkomen. We praten eigenlijk meer over de
herders, maar eigenlijk worden de herders niet zoveel genoemd. Eigenlijk zie ik dat niet. Zou
Paulus zegt tegen Titus: “Ik laat je op Kreta achter om daar oudsten neer te zetten in alle steden
die de gemeenten daar helpen leiden.” Wat hij in feite doet is, hij zet herders daar neer. Want
de oudsten hebben ook de taak om gemeenten te onderrichten. Dat staat natuurlijk ook in
Timoteüs. Dus oudsten moeten natuurlijk ook het Woord brengen. Dus eigenlijk is een apostel
ook iemand die overziet, een ‘overseer’. Een opziener over het werk’ dat doen wij hier
natuurlijk ook. Maar we hebben niet alleen een gemeente, ook een business,
hulpverleningstakken. Dat gebeurd allemaal vanuit dit huis. Dus je helpt iets mobiliseren,
activeren, dat het Woord zichtbaar wordt, dat we impact hebben in de maatschappij... Dit is
een seculaire maatschappij geworden, maar waar is de stem van God? Hoe werken we daar?
Wij hebben zoveel gescheiden: ‘Wij hebben ons kerkje en daar is de wereld’ maar ik bedoel:
‘Waar staan wij maatschappij? Worden we nog gehoord? Hoe helpen we mensen?’ We zeggen:
“Jezus redt,” en vervolgens moeten we ze sturen naar de psychologen. Hebben we dan ons
antwoord? Is dat zoals God het bedoeld heeft? Ik bedoel, als wij zeggen: “Jezus redt en Hij is het
waarheid,” hebben we dan ook echt antwoorden? Kunnen we echt mensen helpen naar het
Woord van God? En dan merk je dat er veel meer instaat. Wij begeleiden ook mensen, die
hadden eerst allerlei antidepressiva en psychische problemen; er is zoveel genezing gekomen.
Die hebben geen medicijnen meer. Dat is gewoon een stuk begeleiding en herstel; wij helpen
dat traject ook opzetten met mensen. En dat doen we wel in samenwerking met psychiaters en
alles, maar wel dat mensen eruit komen. Ze kunnen weer integreren. Terwijl je doorbraken
ziet, omdat de Bijbel er veel in laat zien. Maar willen we dat ook ontdekken?
[O26] U ziet het als een taak van de apostel om die waarheden boven te krijgen?
[Friso 26] Ja, om de waarheden naar boven te brengen en dat in feite ook terug te brengen naar
het Woord van God. ‘Hoe heeft God het bedoeld?’ Als de maatschappij zegt: “Die heeft
autisme, daar is niets aan te doen.” Ja, is dat zo? Kan een persoon er ook niet een stuk
doorbraak in zien en herstel? Wij hebben het toevallig wel gezien. Mensen die veel meer
communicatief met elkaar omgaan. Die dat eerst totaal niet konden; die waren al afgeschreven
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door de maatschappij. Maar wat hebben ze nodig? Veiligheid, vertrouwen, soms genezing,
soms bevrijding en dat kunnen er toch weer doorbraken komen. [...]
[O27] Als we even kijken naar de Nederlandse context. U beschreef al een beetje hoe het met u ging; dat er
rond het jaar 2000 meer onderwijs werd gegeven over het apostolische. Ziet u die beweging ook in
Nederland? Dat er rond 2000 veel meer openheid voor is gekomen?
[Friso 27] Ja, er is wel meer openheid voor gekomen in Nederland. Het profetische was
natuurlijk heel sterk aanwezig en het apostolische begint ook veel meer op te komen. “Het is
wel aanwezig,” laat ik het zo zeggen. Maar het is nog het verschil of je het woord kent of dat je
je beweegt in de inhoud. Je kunt zelfs in Amerika de titel apostel kopen. Dus daar kun je op
internet naar zoeken en dan kun je dat kopen. Dus er is in die zin. Je had ook een vraag: “Is er
wildgroei?” Ja, er is ook wildgroei. Er zijn veel mensen die het woord ‘apostel’ noemen als:
“Dat is een moderne titel, een modern woord.” Maar als je inhoudelijk bekijkt, denk je: ‘Je
bent een evangelist.’ Je bent evangelist, maar je noemt je apostel omdat je misschien een kerk
gesticht hebt. Maar dat zegt nog niets. Dus sommige mensen noemen zichzelf snel apostel,
omdat dat aanspreekt. Dat zie je in bepaalde culturen ook heel sterk. In bepaalde culturen zie je
heel sterk hiërarchie: ‘Ik ben de apostel en jij moet luisteren.’ Ja, dat is geen teamdynamiek,
dat is geen vijfvoudige bediening. Dat is meer het oude Katholieke systeem vasthouden met de
Paus. Maar dat is niet wat de Bijbel laat zien. Het Katholieke systeem is gebouwd in lijn met de
hiërarchie zoals je die ook zag in de Romeinse tijd.
[Friso 27a]Maar de apostel, het apostolische en de profeet moet een teamdynamiek zijn. Samen
bewegen, als één hand. Duim is de apostel; de profeet wijst met de vinger; de evangelist is de
langste, die wil de kerk uit, die wil naar buiten treden; de ringvinger is de herder, die is
getrouwd met de gemeente, die zorgt voor de schapen; de leraar is degene die de boel in balans
houdt. Die vijf moeten samen gaan. Dan kan de apostel, als de duim, heel makkelijk de anderen
aanraken. Dus die helpt ze ook mee vrijzetten. En dit hele gebied, de palm, zou je dan als gebed
moeten zien. Mensen die bidden als de motor van het geestelijke huis. En die helpen de
gemeente opbouwen. Want dat zag je in het Nieuwe Testament; de gemeente bad voor de
vrijlating van Petrus. Petrus zit in de gevangenis en de gemeente gaat bidden. Dat is ook een
beetje een apostolisch beeld: de gemeente die meebidt voor het vrijzetten van de apostelen en
de profeten. Dus die helpen met vrijzetten, die helpen opbouwen. Wat scheef is, recht zetten.
Dat is ook hun taak.
[Friso 27b]De Reformatie, daar begon Luther natuurlijk al mee in de zestiende eeuw. Hij
bracht bepaalde waarheden weer terug. Hij was ook een type apostel die bepaalde waarheden
weer terug bracht in de kerk. Hij schafte de aflatenhandel af, en bracht de vergeten Jezus terug.
Dus er waren dingen die hij als het ware ontmaskerd heeft. Misschien heeft hij het niet allemaal
afgemaakt. Maar je ziet wel: in die tijd heeft hij al een hele Reformatie in gang gezet. En bracht
hij een stuk herstel in het lichaam van Christus. Later kwamen de protestanten en Calvijn, die
natuurlijk ook op ging staan. Hij heeft natuurlijk ook een hele beweging opgezet. En je hebt
natuurlijk Zwingli en al die anderen die jij natuurlijk ook kent. Maar die hebben natuurlijk een
hele beweging in gang gezet. Daarnaast heb je natuurlijk de opwekkingsbewegingen, die op hun
manier het bewegen van de Heilige Geest onder de aandacht bleven brengen. En je hebt
natuurlijk het Réveil in de negentiende eeuw, wat ook een opleving bracht in de kerken. In
Amsterdam beginnen heel veel bedieningen samen te werken, teruggaan naar het Woord. Daar
is Groen van Prinsterer uit voortgekomen, die de politiek is ingegaan. Je hebt natuurlijk al die
andere mensen, die allemaal samen hebben gewerkt. Jan de Liefde bijvoorbeeld, die heeft Tot
het Heil des Volks opgericht. Die kwamen allemaal samen. En dat was ook een vorm van
opwekking. Maar het waren allemaal oplevingen. En wat wij dus nodig hebben, is niet alleen
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een opwekking in Nederland, maar iets wat blijft, wat gebouwd wordt, wat gevestigd wordt.
Kijk, een opwekking kan voorbij gaan. Maar iets wat gevestigd wordt, blijft staan.
[O28] Daarvoor denkt u dat het noodzakelijk is dat er apostelen zijn?
[Friso 28] Ja, nou dat zeker. Ik geloof ook zeker dat God het zo bedoeld heeft. Dat zie je ook
steeds terugkomen; die vijfvoudige bediening. Omdat dat het volle plaatje laat zien. Het geheel
maakt het klaar. In het begin was het natuurlijk ook. Je had apostelen en profeten. Je ziet een
Paulus, hoe hij bewoog, hoe hij gemeenten stichten. In Utrecht heb je dat beeldje, bij die kerk,
van Willibrord. Er staat ‘apostel van Nederland’ volgens mij. Maar zijn beeld was natuurlijk...
In die tijd was hij al gezondene, maar nu wordt het plaatje meer zichtbaar. In de jaren zestig en
zeventig had je met het evangelistische te maken. Tijdens de hippiebeweging werd er overal
geëvangeliseerd. In het Vondelpark, Amsterdam, alle plaatsen. Er waren veel sekten die toen
opkwamen, maar ook veel evangelistische bewegingen, ‘Crusades’, bedieningen. Daarvoor had
je ook wel de herderlijke gemeenten, waar de herders heel sterk naar voren kwamen. Je hebt
leraren gehad, waar ook het Woord centraal stond. Maar je zag op een gegeven moment, begin
jaren negentig, dat profeten veel meer terugkwamen. Die begonnen het profetische zichtbaar te
maken, en profetische conferenties. En nu zie je het apostolische weer terugkomen. Het is als
het ware het herstel van een tijd waarin de voltooiing zichtbaar begint te worden, hoe God het
bedoeld heeft. Zo zien wij het: iets wordt weer hersteld, wat in jaren is afgebrokkeld.
[O29] Denkt u dat het gaat toenemen in Nederland?
[Friso 29] Ja, denk dat het wel gaat toenemen. Het zal wel nodig zijn en je ziet ook veel
kerkversplintering, maar die helpt het ook weer bouwen. [...] Want ons doel is dat ze niet
volgens ons moeten leven, maar we brengen ze dichter naar God toe. Zie, wij bouwen geen
kerkwetten. Wij bouwen, maar wij kijken: ‘Wat zegt het Woord?’ Jezus kwam toch ook voor
de tollenaars en de prostituees? Hij kwam niet zozeer voor de schriftgeleerden, voor de mensen
die het allemaal zo goed wisten. En wat zegt Hij zelf? “Jullie hebben de duivel als heer.” Nou,
dat is natuurlijk helemaal erg. Maar Hij kwam juist als iemand die verstoten raakte, waar geen
plaats voor was. En als je daar een huis voor kan creëren; ik denk dat dat in deze tijd zo
belangrijk is. Dat je een antwoord kan hebben, dat mensen zeggen: “Ja, er is echt hoop, er is
echt geloof en jullie stralen dat ook uit.” Dat is natuurlijk waar je naar verlangt, dat mensen dat
ook zien. Dat je demonstreert. Paulus zegt ook: “Ik kom niet met meeslepende woorden, maar
met betoog van Geest en kracht.” Dus je kunt binnen het charismatische ook leiders hebben die
fantastisch kunnen praten en volle zalen trekken. Maar het gaat erom: ‘Komen mensen dieper
in het Woord?’ Wat als er stormen komen? Hoe sta je dan? Hoe ga je om met tegenstand,
intimidatie? Hoe reageer je erop? Kun je staande blijven? Dat is heel belangrijk, anders kunnen
mensen ‘mee swingen’ met allerlei leringen. Maar waar is de vijfvoudige bediening voor
bedoeld, zegt Paulus ook: “Om de heiligen toe te rusten.” Zodat je niet heen en weer
geslingerd wordt door allerlei leringen. Daarom moet je ook mensen toerusten, daarom leg ik
ook zoveel nadruk op het Woord.
[O30] Ben u bekend met de missionaire beweging vanuit de missionaire kerken?
[Friso 30] Ja, vanuit de gereformeerde gemeenten, alleen ik weet niet of je dat bedoeld?
[O31] Ja, die beweging, denkt u dat die lijkt om de apostolische beweging?
[Friso 31] Nee, niet in die zin... Ik zie meer de evangelistische gemeenten die namelijk op
meer... als het verlengstuk van het evangelistische. Om de zending te bedrijven. Wij werken
bijvoorbeeld op Indonesië met zendelingen. Die hebben een bepaald eiland wat ze echt willen
bereiken met het Woord, waar ze op een gegeven moment iets willen stichten. Maar wij
helpen om hem weer toe te rusten, hem te helpen zodat hij zijn opdracht kan doen. Zie, als wij
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naar Indonesië gaan, trainen wij leiders. Wij trainen ook voorgangers, in augustus ook. Wij
hebben dan veertien voorgangers die we trainen en onderwijs geven. Dus wij helpen onderwijs
geven, dat zij het werk kunnen doen. Zij zijn als het ware de zendelingen, de missionarissen,
die dat gebied kennen. Zou je puur naar het woord kijken van een... Paulus zegt: “Ik ben
apostel,” maar hij werkt ook met een heel team. Hij werkt ook met mensen die al vooruit gaan.
Hij werkt ook met mensen die... Hij gaat naar de synagogen toe om onderwijs te geven. Daar
ging hij ook naartoe. En in Efeze, toen werd hij uit de synagoge gegooid, toen ging hij in de
school van Tyranus twee jaar lesgeven aan elf of twaalf mensen. En die trainde hij om het werk
verder uit te werken. En hij ging ook met wonderen en tekenen werken. Maar bij zendelingen
zien we: die kan echt die culturen leren kennen, die kan echt die contextualisatie helemaal in
gaan. Bijvoorbeeld van: ‘Hoe bereik je die mensen? Hoe leer je de taal kennen?’ [...]
[O32] Dus u ziet het missionaire kerk-zijn in Nederland meer als dat zij nog in het evangelistische zitten?
[Friso 32] Ja, dus meer als dat het een verlengstuk is om het Evangelie aan die mensen te
brengen.
[O33] Dus u zou zeggen: “Er is nog meer nodig dan dat, er moet ook gebouwd worden”?
[Friso 33] Ja, hoe bouw je ook de gemeente? Is er ook plaats voor het profetische in een
missionaire gemeente? Want anders wil je alleen maar die mensen bereiken met het Evangelie.
Die gemeenten zijn er natuurlijk ook, die heel evangelistisch zijn en bijvoorbeeld de armen
bereiken. Maar Jezus zegt ook: “De armen zijn er ook.” Maar, hoe moet je zo’n gemeente
bouwen? Dus je kunt bijvoorbeeld... Wij werken in Singapore met mensen, die werken met
prostituees. Maar wij komen daar onderwijs geven aan de gemeenten, om die te versterken,
om staande te blijven in zo’n gebied. En dat zien we ook als een stukje apostolische opdracht
om hun bij te staan, relatie bouwen. Wij bewegen er niet alleen als leraren. Versterken, helpen
dat ze ook in netwerken terecht komen. Dus je versterkt de evangelistische opdracht die ze al
hebben. En dat kun je met missionarissen ook hebben, met evangelisten. Want ik heb in de
zending gewerkt, maar je ziet heel veel zendelingen werk doen van evangelisten. Alleen de ene
doet het met grote campagnes, maar ja, dat kan je niet overal. Sommige werken met grote
campagnes om het Evangelie te brengen, anderen gaan de ‘bush-bush’ in. Maar het is als het
ware allemaal in die lijn. Ik snap, er is wel eens wat verwarring in die woorden geweest, maar
als je het in de context die van apostelen, profeten en die hele lijn, dan zie een vijfvoudige
bediening die de heilige toerusten om het werk te doen.
[O34] Zou u andere leiders in Nederland kunnen noemen die volgens u apostolisch zijn? Los van Romero
uit Den Haag.
[Friso 34] Ja. Ik weet hoe hij beweegt, dus bij hem kan ik dat wel zeggen. Ja, verder... Ik zie
het wel in de bladen staan, apostel die en die... Voor mij is het ook van: ‘Niet alleen dat ik het
woord wil weten, of wat ze doen, maar ook hoe ze leven.’ Ik geloof dat het belangrijk is hoe ze
het uitleven, want het is niet een functie. En daar denk ik dat ik in Nederland nog die mensen
ontmoet. Ik zie wel... Je hebt ook opperherders, laat ik het zo zeggen. Opperherders die
bijvoorbeeld... een [X] bijvoorbeeld in [X]. Hij is natuurlijk ook soms zeggen ‘apostel’, ik denk
‘opperherder’, maar hij helpt heel veel voorgangers en herders om die vrij te zetten en te
begeleiden. En dat is natuurlijk ook iemand die heel toegewijd is aan zijn opdracht. Is het dan
een apostel? Dat hoeft niet, hij is ook meer vrijgezet om voorgangers toe te rusten in
Nederland. Maar zijn doel is als het ware dat herders ook hun plaats gaan innemen en dat
versterken. Dus zijn gebied is in die zin, die meer op hun plaats krijgen. En dat doet hij heel
goed. Dus daar ligt volgens mij ook zijn roeping. Maar dan is hij natuurlijk meer dan alleen een
voorganger. Kijk je puur naar de definitie... de ene zegt dan natuurlijk meer apostolisch, maar
als je er puur naar zou kijken, ben je meer opperherder. Ook een beetje hoe de gemeente
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beweegt, trekt heel veel mensen aan. Apostolische gemeenten zijn niet direct groot, maar meer
baanbrekend, hebben een ander doel. Wij werken meer breder. Door de weeks werken wij
hier soms met tien mensen op kantoor. Dus wij hebben meer als doel faciliteren, levens
bouwen, toerusten. Op lange termijn zul je dat merken. Je hebt natuurlijk ook Jan Zijlstra, is
ook meer evangelist, terwijl hij soms ook genoemd wordt als apostel. En onder de donkere
mensen zie je heel wat van die types rondvliegen als apostels. Maar ja, die hebben soms weer
een andere... die denken soms nog in de stammentaal, als het opperhoofd over een stam. Dus
ja, dat heeft zoveel vernieuwing. Daarom vinden wij het leuk dat bij dat netwerk in Trinidad, je
hebt daar veel donkere mensen en blanken, maar hoe zij daar onderwijs geven. Ja, die man zegt
ook, als we daar komen voor conferentie: “Als je thuis een bisschop bent, dan ben je dat thuis,
niet hier. We komen hier samen voor een stukje impartatie, voor onderwijs. We zijn allemaal
één.” Want elke gemeente kan daarin zijn eigen lijn hebben. In veel traditionele kerken is de
voorganger op een gegeven moment een duizendpoot geworden. Die alles moest doen. Een
taak van een apostel is niet alles te doen. Dat willen sommige mensen wel, maar eigenlijk is hij
de verbindende factor die mensen helpt. Faciliteren, ruimte creëren, oprichten, versterken,
imparteren. Herders leiden een huisgemeente. Wij leiden in principe geen huisgemeentes.
Maar dat zijn weer herders die dat verder uitwerken. Die kijken ook weer toe als wij naar het
buitenland zijn op de basis hier, de gemeente.
[...]
[O37] En op welke andere vlakken sluit het aan bij deze tijd, naast de teamdynamiek?
[Friso 37] Ja, hoe de mens benaderd wordt. Ja, hoe bijvoorbeeld ook weer de kerk de stem
krijgt. Als ik zie met niet-christenen die met ons in aanraking komen, merk ik dat er een heel
ander geluid is. Dat het een heel andere benadering is. Je gaat prediken wat je wil
demonstreren; je gaat demonstreren wat je wilt prediken. Dus dat is als het ware eigenlijk ook
waar je naartoe wil. En dat is heel belangrijk, dat je echt bent. Want mensen willen echtheid,
ze willen niet een mooi verhaal. Je willen niet zoals Paulus zegt: “Meeslepende woorden.” Ze
willen niet... Ze willen het zien; ze willen het horen; ze willen als het ware dat jij voor hen
opkomt en dat je er bent. En ik denk dat de tijd dat ook met zich meebrengt. En in deze tijd is
dat ook nodig. Dat je ook voor de zwakken opkomt. [...]
[O38] Nog iets specifieker over het apostolische op dit punt, want de laatste dingen gingen ook veel over de
kerk...
[Friso 38] Nou, ik denk ook in de zakenwereld, want daar heb je natuurlijk ook apostelen die
daar iets brengen... Waarom moeten wij het laten afhangen van een Bill Gates? Waarom volgen
wij de mode? Is het niet op een gegeven moment dat de kerk ook iets laat zien? Impact heeft in
de zeven invloedssferen in de maatschappij. Ik geloof dat het een apostolische opdracht is om in
die invloedssferen actief te zijn. Soms hebben wij de kerk gecreëerd als een troostplaats of
ziekenhuis waar mensen kunnen bij komen of op adem komen. Wij geloven dat het een plaats
moet zijn waar mensen niet tot rust komen, nee tot leven komen; opstaan. Soms komen we in
Amsterdam, en dan ga je de kerk, de Papegaai ga je binnen in de Kalverstraat, moet je stil zijn.
Terwijl God zegt: “Zing een nieuw lied tot mij. Prijs mijn naam.” Het moet juist een plaats zijn
waar we Hem aanbidden, Hem groot gaan maken. Dan moet je stil zijn. Zo heeft God het niet
bedoeld. Zo heeft God het wel bedoeld; dus we moeten daarnaar teruggaan. De kerk moet een
plaats zijn waar mensen weer tot leven komen, vernieuwd worden, opgericht worden, wat ook
impact heeft in de zeven invloedssferen. Dus in de familie; wij geven huwelijkstrainingen en
cursussen. Ja, omdat er dus veel problematiek is in gezinnen; verhoudingen zijn weg. Hoe heeft
God het dan bedoeld? Dus in de families. Ook in de religies. Er is zoveel met de moslims... dus
hoe moeten wij staan als kerk? En ik denk van: ‘Ook dat is een apostolische opdracht.’ Je kunt
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wel zeggen van: “We zijn bang voor de moslims.” Ik denk van: ‘Ja, wij moeten niet bang zijn;
zij moeten op een gegeven moment bang van ons worden.’ Ik bedoel: ‘Wat voor stem hebben
wij? Laten wij zien wie we zijn?’ Wij regeren, of we worden geregeerd. En de kerk van nu
loopt meer achter de feiten aan. We zijn meer reactief geworden dan pro-actief. Wij moeten
een duidelijk kerkgeluid laten horen, het geluid van het Koninkrijk, en dat we laten zien dat
Jezus de geneesheer en de bevrijder is. Ja, wijzen wij met de vinger. En dat is iets wat hersteld
moet worden. Wij komen niet om de mensen te veroordelen, maar om hen op te richten. Dus,
ja, wij zijn ook in de zakenwereld, in de media, in de politiek, in de economie en in de
entertainmentwereld en de kunstwereld. Dat zijn natuurlijk allemaal gebieden waar je iets kan
laten zien; een expressie van wie God is. Handel, rechtvaardige mensen. Spreuken zegt ook:
“Als de rechtvaardige mensen toenemen in de stad, komt er zegen op het land.” Ja, ik bedoel
dus ook de rechtvaardigen toenemen; rechtvaardige leiders, rechtvaardige politici, en niet
corrupte mensen. Maar rechtvaardigen. Een paar weken geleden waren we met een hele groep
in het Europese parlement. Zodat we ons meer richten op Europa en ervoor bidden. Dus dat
we daar contacten krijgen. We zijn nu bezig met of mensen kunnen bidden in het Europese
parlement. Daar is al een groepje; kunnen we daarbij staan? Soms schrijven we met politici.
Dus ja, ook daarin, dat je ook contacten hebt.
[...]
[O40] Zou u nog iets willen toevoegen of denkt u dat er nog iets niet gezegd is wat wel belangrijk is?
[Friso 40] Nou, ik denk meer... Ja, dat je meer bezig bent om de volheid te brengen van het
lichaam. Dus de heelheid. Eigenlijk kijk je: ‘Hoe heeft God het bedoeld in Korintiërs? Waar is
het scheefgelopen? En hoe kan dat weer hersteld worden?’ Ik denk dat dat als het ware... dat je
niet teruggaat, zoals sommige mensen zeggen naar het boek Handelingen. Dat is ook een leuke.
Dat hoor je soms: “Moeten we terug naar het boek Handelingen?” Maar dan zeggen wij: “Nee,
wij moeten verder om ons klaar te maken, zodat het Koninkrijk meer zichtbaar wordt.” Dus
dat is onze taak. Soms gaan we weer terug; maar we moeten niet terug, we moeten verder. En
dat hersteld wordt een stuk orde en niet hiërarchie. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat een
stuk orde terugkomt in de gemeente, en niet hiërarchie.
[Friso 40a] Heel veel misverstanden, ook over wat Paulus heeft gezegd: ‘Mannen moeten
spreken, vrouwen moet zwijgen,’ allemaal van die leerstellingen. Je komt niet zozeer om...
Paulus kijkt ook in die culturen. Die kijkt ook van: ‘Wat is contextueel?’ Als een vrouw daar in
Korintiërs rondliep met een kaal hoofd werd ze gezien als prostituee, dus natuurlijk moet ze
dan lang haar houden. Betekent dat nu in Nederland net zo? Dus ja, wat is contextueel? [...]
Dus zo zijn er zoveel dingen die je dan probeert van: ‘Wat staat er allemaal?’ Waarom was het
reukwerk in het Oude Testament, of nee de zalfolie, waarom bestond die uit vijf ingrediënten?
Dat is de vijfvoudige bediening; kun je eruit halen als je de betekenis ziet. Zo kun je veel meer
zicht krijgen.
[Firso 40b] Waar wij bijvoorbeeld ook weer tegen op komen is al die eindtijdleren. Meer kijken
van: ‘Hoe heeft God het bedoeld?’ Anders zijn we alleen maar bezig met ontsnappen. Maar hoe
bouwen wij hier? Wat stralen wij uit? Hoe zijn we volgende generaties aan het bouwen? Dat
zijn de dingen waar ik me mee bezig hou. Hoe wordt het Koninkrijk zichtbaar? Ja, predikt niet
de kerk aan alle volken, maar het Koninkrijk. En maak alle volken tot mijn discipelen; dus je
moet volken binnenbrengen. Want jij had op je blaadje ook een vraag over de individuen. Ik
geloof ook dat naties zich bekeren. Daarom is het zo belangrijk om impact te hebben in de
politiek. Christenen te ondersteunen. Maar ook rechtvaardige leiders; moeten niet per se
christenen zijn, maar als ze rechtvaardig zijn, is het ook goed. Als het maar in de lijn van het
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Woord van God is. Dus ja, daar kan ik natuurlijk zo veel over vertellen. Het is gewoon heel
veel openbaring. Het is niet iets wat je gewoon even doet. Daar beweeg je in, maar dat is iets
wat zich ontwikkeld. En wat Paulus zegt: “Waar hij voor geroepen is.”
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Bijlage 7: Samenvatting van het interview met Mattheus van
der Steen
Het interview met Mattheus van der Steen vond plaats op 5 september 2013, in de vorm van
een telefoongesprek. Omdat we dit gesprek niet konden opnemen, is het onderstaande niet een
letterlijke weergave van het gesprek. We hebben de hoofdpunten eruit samengevat.
[O1] Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp ‘apostolisch leiderschap’?
[vd Steen 1] Sommige mensen zeggen dat wij een apostolische beweging zijn, maar ik ben daar
geen voorstander van. Je wordt geboren met een roeping die in de verloop van jaren zichtbaar
wordt. Als ik het leg naast de boekjes over apostolisch-zijn, dan kloppen een aantal dingen niet
helemaal. Dat kenmerkt ons handelen ook wel: we horen eerst een roepstem en gaan dan
gewoon. We kijken achteraf hoe we het gedaan hebben. Eerst moet iets ‘leven’ krijgen,
daarnaast kan er structuur worden geboden. Apostolisch leiderschap zit in je. Ik weet niet of ik
een apostolische leider ben, dat laat ik liever over aan anderen. Dat is niet uit valse
bescheidenheid. Het is ook te vroeg. Vroeger dacht ik altijd dat ik evangelist was. Daar heb ik
me in het verleden op gefocust. Nu zie ik dat ik ook breder werk. Ik richt me op bouwen, het
Koninkrijk van God, de beweging van God, de dromen van mensen vrijzetten, onderwijs
geven, motiveren. Dat is denk ik breder dan alleen het werk van een evangelist. Daarnaast is er
natuurlijk onderscheid tussen een apostel en apostolisch leiderschap. Iedereen kan profeteren,
maar niet iedereen is een profeet. Als je beweegt in apostolisch leiderschap, ben je nog geen
apostel.
[O2] Wat zijn voor jou de belangrijkste bijbelteksten als het gaat om apostolisch leiderschap?
[vd Steen 2] Jesaja 61. Dat is het hart van God. Heel sterk: “de Geest van God is op je.”
Geweldige dingen die apostelen mogen doen lees je in dat hoofdstuk. Menselijke structuren
afbreken, en vervolgens bouwen op Gods manier. In de bijbel kan je volgens mij veel
terugvinden: ‘apostel’ wordt ongeveer tachtig keer genoemd in het Nieuwe Testament.
Fillipenzen 2 vers 25, 1 Korinte 9 vers 1, 15 vers 8, Efeze 2 vers 20, Galaten 1 vers 13.
Allemaal belangrijke teksten denk ik. Het blijven bij de dingen die Jezus onderwees:
Handelingen 2 vers 42. Apostelen horen van de Heilige Geest en blijven volharden. Volharden
vind ik ook belangrijk. En natuurlijk Jezus als apostel in Hebreeën 3 vers 1.
[vd Steen 2a] Er zijn verschillende soorten apostelen. Petrus en Paulus waren niet hetzelfde en
deden niet dezelfde dingen. Ze waren wel allebei apostel, maar benaderen het op een hele
andere manier. In Handelingen zie je dit heel duidelijk. Wat daar gebeurd, hoort bij apostel.
Het heet ook niet voor niets ‘de Handelingen van de apostelen’. Ook mooi om te zien hoe
Paulus werkt op Malta: uit het niets ontstaat er een beweging van God.
[vd Steen 2b] Waar ik wel moeite mee heb, is wat je veel in Afrika ziet. Veel mensen zeggen:
“Ik ben een apostel,” met grote naambordjes. Wat betekent zoiets? Vaak als je doorvraagt
betekent het dat ze een of twee kerkjes hebben met vijftien mensen; dat is geen apostel. Ik snap
veel van dat borstkloppen ook niet. Het is helemaal niet leuk om een apostel te zijn. In de bijbel
staat duidelijk dat je voetveeg van de aarde bent. Er is dan ook een groot verschil tussen discipel
en apostel. Een apostel vestigt, bouwt op en breekt af. Het is ook de bediening die als laatste
komt. Ik begrijp het dan ook niet goed als mensen zeggen: “Ik wil een apostel worden.”
[vd Steen 2c] De apostel is een belangrijke functie in de gemeente. De gemeente is niet gestoeld
op herders; dat is zo gegroeid. Vandaag de dag is het leiderschap vaak gebaseerd op de herder.
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Hij verzorgt, maar is heel vaak niet naar buiten gericht maar juist naar binnen. Er zijn ook
limieten aan de groei van een kerk onder een herder. Als apostelen en profeten het fundament
van de kerk van Jezus Christus zijn, dan is echte groei mogelijk. Dit is mijn mening.
[vd Steen 2d] In een apostolische bediening is ook belangrijk: “Je zal kracht ontvangen.” Een
apostel is vol van de Heilige Geest. De beste omschrijving is dit: ‘Een apostel brengt wat in de
hemel is op aarde.’ Een apostel leeft zo dicht mogelijk bij het ‘Onze Vader’: “Uw wil
geschiedde gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.” Hij ziet niet wat op aarde is, maar wat in
de hemel is. En hij verlangt datgene wat in de hemel is naar de aarde te brengen.
[vd Steen 2e] De invulling van apostelschap is altijd cultuurgebonden. Het Nieuwe Testament is
natuurlijk ook geschreven in een bepaalde cultuur. Natuurlijk heb je gewoon de principes van
God: leven geven, het vermenigvuldigen van datgene waar jij voor geroepen bent. Een
apostolisch leider vermenigvuldigt zichzelf. Maar er zijn ook verschillen omdat we in een
andere tijd leven. In het Nieuwe Testament zagen we dat Jezus door zijn discipelen brood
vermenigvuldigt. Bij Heidi Baker in Mozambique heb ik gezien hoe kerstcadeautjes
vermenigvuldigd werden. Maar een apostel heeft het in deze tijd ook veel makkelijker. Hij is
altijd onderweg, maar kan veel effectiever dingen opbouwen. Hij heeft nu e-mail, internet,
vliegtuigen. Dat is allemaal veel effectiever, maar de basisprincipes blijven hetzelfde.
[vd Steen 2f] Het is bijzonder om te zien dat toen Jezus zijn de twaalf uitkoos in Lukas 6 vers
13, dat hij ze gelijk ‘apostelen’ noemde. Dit waren allemaal gebroken mensen. Het is grappig
dat wij met allemaal kwalificaties komen, maar de apostelen waren gewoon ‘bange poepers’.
We scheppen zoveel voorwaarden, maar als God door je heen gaat werken wordt je van een
nul een tien. Dan zien we in Handelingen 4 dat de leiders van het volk verbaasd staan over de
intelligentie van de apostelen, terwijl het ongeletterde mannen waren.
[O3] Kan je iets meer vertellen over ‘House of heroes’?
[vd Steen 3] ‘House of heroes’ is een gemeente gebouwd op het fundament van apostelen en
profeten. Zeven of acht jaar geleden sprak God duidelijk tot mij over het starten van een
apostolische gemeente. Ik vroeg me af: ‘Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Wat is een apostolische
gemeente?’ Toen kwam Lodewijk van Weerden naar mij toe en die had dromen gehad over een
apostolisch netwerk in het midden van Nederland. Toen zijn we uit het niet een gemeente
gestart. Eerst leven geven, daarna structuur aanbrengen. Het is momenteel een groeiende
beweging, waarin centraal staat: leren dromen, ruimte bieden om wat God gegeven heeft aan
mensen in de praktijk uit te leven, wie je bent in Christus, wat het is om gevuld te zijn met de
Heilige Geest, de hemel naar beneden brengen. Dat zijn allemaal belangrijke aspecten van de
cultuur. Het gaat om de aanwezigheid van de Heilige Geest; bekering. We richten ons op
apostolische beweging. Lodewijk van Weerden, Daniël Renger en ik zijn de leiders, maar er
zijn nog een hele hoop andere voorgangers eraan verbonden. We willen het DNA van het huis
overbrengen op de mensen.
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Bijlage 8: Transscript van het interview met Dick Westerhof
[O0] Introductie
[O1] Hoe bent u persoonlijk betrokken geraakt bij dit onderwerp?
[Westerhof 1] Dan moet ik even in grote lijnen mijn persoonlijk verhaal vertellen. Ik ben
gereformeerd opgevoed. Ben in Delft gaan studeren aan de TH - zo heette dat in die tijd nog.
Ben in de tweede maand dat ik daar was tot persoonlijk geloof gekomen door de Navigators.
Toen was dat nog geen studentenvereniging - nu is het een studentenvereniging - toen nog niet;
toen was het nog echt een jeugdbeweging. Daar gediscipeld. Ben in aanraking gekomen met de
doop in de Heilige Geest via een organisatie die heette ‘In de Ruimte’. Daar heb ik drie en half
jaar gewerkt - met plezier. Uiteindelijk naar Amsterdam gekomen; duidelijk een roeping voor
Amsterdam ervaren. Hier naartoe gegaan. Ben lid geworden van de Christengemeente; dat was
een evangelische gemeente, in de jaren zeventig opgericht omdat er een gat zat tussen het
traditionele pinkster en de baptisten - in dat gat zijn zij gesprongen. Dat werd geleid door een,
in de vijfvoudige bediening, een herder. Herder/leraar, maar toch wel herder sterk. Dus dat
was mijn rolmodel ook; dus toen ben ik ook herderlijke taken gaan doen zoals pastoraat en dat
soort zaken. Uiteindelijk is die herder weggegaan, teruggetreden. En toen was de vraag: ‘Wat
willen wij met de gemeente?’ Die vraag was er ook van: ‘Wat voor visie hebben jullie?’ Ik was
toen oudste in de gemeente - een van de leidinggevenden - ik zeg: “Ja, ik heb geen idee,” want
daar waren we helemaal niet mee bezig. Een herder is daar namelijk niet mee bezig; die is
gewoon met de schapen bezig. Toen zijn wij opgestapt, die gemeente hield min of meer op te
bestaan, en zijn wij overgestapt naar een nieuwe gemeente, dat was Berea. Die beweging
startte een gemeente hier in Amsterdam. En die werd geleid door - wat ik nu duidelijk zie - een
apostolair figuur. Dat was een enorme verandering, want je ging van een herderlijke setting en
visie naar een apostolaire setting en visie. En die apostolaire visie was veel meer naar buiten
gericht. Veel dynamischer; er waren veel meer contacten met buiten. En wat hij ook deed; wij
werden daar na een aantal jaren ook medevoorganger - ik praat dan over 1998 - en hij heeft mij
gestimuleerd: “Het is tijd om je eigen zaak te beginnen, zelfstandig te worden.” Ik werkte toen
als IT consultant, en in het jaar 2000 ben ik zelfstandig geworden met mijn eigen BV; die heb ik
nu al dertien jaar. En dat is denk ik een van de kenmerken van een apostel: om mensen vrij te
zetten, in beweging te zetten, talenten en potentie te zien, en dat te stimuleren. In dit geval
was het dus in business. Toen waren we daar nog niet zo mee bezig met die vijfvoudige
bediening. Later komt dat iets mee. We zijn in die jaren, begin 2000, hebben we een visie
gekregen om een eigen gemeente te beginnen hier in Amsterdam. Uiteindelijk is dat ook
gebeurd in 2003-2004. In januari 2005 zijn we dan met de gemeente begonnen na een
voorbereidingstijd. Daar, in die tijd, was het al duidelijk: ‘Deze functioneert ook in de
vijfvoudige bediening.’ Dus de apostel en de profeet, en de herder/leraar en de evangelist. Dat
is ook in het fundament van de gemeente meteen vastgelegd. Ondanks dat we nog niet volledig
begrip hadden van die vijfvoudige - wat het precies zou inhouden - wisten we wel van: ‘Dit is
wel wat daarin essentieel is, willen we als gemeente relevant zijn in deze tijd.’ In die jaren
daarna is mijn vrouw zich gaan ontwikkelen in het profetische en kregen we contact met dokter
Sharon Stone en zij is van ‘CI’. ‘CI’ is ‘Christian International’, en is opgericht door Bill
Hamon. En die naam noemde jij al, en Bill Hamon is een oude rot die deze vijfvoudige
bediening, met name de profeten, ook apostelen, maar... weer op de kaart heeft gezet. Dus dat
heeft ons gestimuleerd om ons verder te verdiepen in het apostolaire en het profetische en
gaandeweg werd ook duidelijk dat mijn rol en mijn persoonlijkheid veel meer die van apostel is
dan de anderen vier. Mijn vrouw is duidelijk profeet, en ik heb dat ook; dus ik ben meer een
profetische apostel en zij is meer een apostolaire profeet. Dus die combinatie. Dus dat is even
onze persoonlijke wandel daarin. Ik weet niet of het duidelijk is?
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[O2] Ja, zeker. Hoe krijgt zoiets in de praktijk vorm? Het apostel-zijn?
[Westerhof 2] Hoe dat in de praktijk vorm krijgt? Dat hoe het functioneert, is: in mijn rol als
apostel hou ik me veel meer met het grote plaatje bezig. Dat betekent dus: de gemeente vergt
eigenlijk maar een heel beperkt hoeveelheid tijd van mij. Omdat we herders hebben, leraren
hebben; die functioneren samen met de andere bestuurlijke taken. De gemeente loopt, ook
zonder mij. Ik hou me meer bezig met externe relaties, met de visie: ‘Welke kant gaan we uit?
Wat zouden we moeten ontwikkelen?’ En het daarin ook vrijzetten van mensen, als je dat zo
wilt noemen; ik heb er geen ander woord voor. Om mensen in hun bestemming te laten
functioneren. En nou komt voor mij denk ik het belangrijkste... moet ik dat zeggen? Is dat: je
kunt - in mijn opinie - het herstel van de apostolaire rol, van de apostels, niet los zien van de
visie voor Gods Koninkrijk. En ik bedoel met de visie voor Gods Koninkrijk: die staat niet
haaks op, maar is breder dan de visie voor de kerk. We hebben geen... we hebben ook wel een
visie voor de kerk, maar dat is niet... Alzo lief heeft God niet de kerk gehad, “alzo lief heeft
God de wereld gehad.” Jezus zegt van: “Ik kom u niet redding brengen,” nee, “Ik kom u het
Koninkrijk brengen.” Dus het Koninkrijk is veel breder dan alleen maar Jezus’ verlossing,
kruisdood, opstanding en nu wachten tot Jezus terugkomt. Ik geloof dat het veel meer te
maken heeft met de opdracht die hij ons geeft: zijn Koninkrijk hier zichtbaar te maken, hier op
aarde, in alle aspecten van het leven. Vanuit die visie heb je dus mensen nodig die dat naar
buiten brengen; die die visie, die Koninkrijksvisie uit kunnen leven. Herders kunnen dat niet;
herders zijn van nature mensen die naar de kudde kijken. Maar omdat de kerk momenteel een
‘shift’ maakt - zou moeten maken, maar ook aan het maken is - om verder dan de kerkmuren te
kijken naar: ‘Wat is onze plaats in de samenleving? Wat is onze roeping in de samenleving?’ Dat
kan niet gedaan worden daar de herders en de leraren, want dat is hun ding niet. Dat is typisch
iets wat door de apostel gedaan moet worden. Vandaar dat ik zie dat er nu apostels opstaan om
dat te gaan doen. En in mijn optiek is het dan ook dat de apostel eigenlijk de leider in de
gemeente zou moeten zijn; en niet de herder/leraar. Maar oké, dat is een van mijn favoriete
onderwerpen... Ik weet niet of ik daarmee iets beantwoordt.
[O3] Ja, zeker. U zegt: “Een Koninkrijksvisie,” dat uitleven. Zou u nog iets duidelijk kunnen beschrijven
wat dat in de praktijk betekent?
[Westerhof 3] Wat dat in de praktijk betekent... Maar drie tot vijf procent van de
gemeenteleden is geroepen om iets binnen de kerk te doen. De andere vijfennegentig procent
is geroepen om in de maatschappij relevant te zijn. De strategie die wij aanhouden is de
strategie van de zeven bergen. Ik weet niet of je daar iets bekend mee bent? Het heet zeven
bergen, zeven pilaren, zeven stromen... Dat zijn zeg maar de zeven invloedssferen in de
samenleving. Daarvan is ‘religie’ één. ‘Business’ is twee; media, ‘arts and entertainment’,
‘government’, ‘family’, ‘education’. Dat zijn de zeven invloedssferen. Wie de invloedssferen
domineert, domineert de hele maatschappij. En dat is eigenlijk de strategie waar we mee bezig
zijn; om mensen in elke invloedssfeer gepositioneerd te krijgen. Maar dat christenen ook weten
waarvoor ze geroepen zijn. Ze zijn geroepen om licht en zout en zo te zijn, maar niet in de
kerk. Dus dat betekent dat wij concreet mensen stimuleren om bijvoorbeeld - als men daar een
roeping voor heeft - in de politiek te gaan. Politiek actief te zijn. Of in het onderwijs nieuwe
initiatieven... Dan bedoel ik niet een christelijke school, maar een christelijke ‘mindset’ - de
normen en waarden - wel in het schoolsysteem te brengen. Of in de kunst. We hebben één
gemeentelid, die heeft een visie: ‘Ik wil de christelijke normen en waarden weer in de kunst
terugbrengen.’ En heeft daarvoor een stichting opgericht: ‘Dutch Art Academy,’ en is bezig
kunstenaars weer bij elkaar te brengen en het niveau van de kunst weer omhoog te brengen.
Dus het betekent heel concreet dat je bezig bent met roeping en gave van mensen, maar dat je
die plaats in een van die zeven bergen. ‘Waar ben je voor geroepen?’ En dat is voor
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vijfennegentig procent niet binnen de kerk. En dus dat betekent dat je als apostel heel erg
gericht bent naar: ‘Wat speelt er in de maatschappij?’ en ‘Waar zijn de noden? Waar moeten
wij als christenen onze plaats innemen?’ Dus je bent veel meer met transformatie bezig.
Transformatie van Nederland; van de wereld, maar we beginnen met Nederland.
[O4] Werkt het heel erg vanuit ‘dominion theology’?
[Westerhof 4] Ja... Daar kan verwarring over zijn. Wij noemen het wel ‘dominion’.
‘Dominion’ is gewoon het woord dat in Genesis 1 staat, Genesis 1 vers 26. Dat God opdracht
geeft aan Adam en Eva: “Take dominion.” In het Nederlands is het ‘heersen’. Dat heeft een nare
klank natuurlijk, maar het betekent wel dat wij geroepen zijn om ‘dominion’ te hebben in deze
wereld. En dat is wel inderdaad wat wij... Ons gebouw heet daarom ook ‘dominion center’.
Gewoon omdat wij zien van: ‘Ja, wij zijn geroepen om te...’ ‘domineren’ klinkt negatief, maar
als je Gods waarden laat domineren is het alleen maar een zegen.
[O5] Betekent dat dat iemand het liefst minister-president van Nederland moet worden?
[Westerhof 5] Ja, die komt en die gaat. In feite dat je op elke berg - je hebt zeven bergen, elke
invloedssfeer - in de media, in de kunst, in het onderwijs, dat je mensen hebt die op cruciale
posities staan en daarmee invloed... Het is niet alleen de top, het is alle lagen. Met alleen de top
haal je het niet; je hebt alle lagen nodig waar mensen gewoon licht zijn, zout zijn; zorgen dat er
geen corruptie is, dat er recht en rechtvaardigheid is. Gods troon is gebouwd op recht en
gerechtigheid. Dus in die gedachtegang. Wat in feite de ‘gays’ op sublieme manier hebben
gedaan; de homoseksuelen hebben de afgelopen tien, vijftien, twintig jaar, dat op sublieme
wijze gedaan. Die hebben elke invloedssfeer van de samenleving beïnvloed en gedomineerd; die
domineren nu de agenda. Je kunt niet meer negatief spreken over maar iets homoseksueels of je
krijgt een rechtzaak aan je broek bij wijze van spreken. Ja, je kunt er negatief over zijn - ik ben
er natuurlijk ook negatief over - maar het positieve is dat ze het wel gedaan hebben. Ik vind het
heel knap hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Terwijl ze maar drie procent van de
samenleving zijn. En ze domineren de agenda, tot en met president Obama aan toe die dat in
Zuid-Afrika gaat promoten. Dan heb je het ver geschopt. Dus complimenten in die zin. Dus
‘dominion’ is iets wat aan de mens gegeven is. Wat wij - als christenen - hebben laten liggen.
Want een herder en een leraar die houdt zich daar niet mee bezig. Dus uit de oude theologie,
voor mij is dat dan oud, die zegt: ‘We zijn nu gered, dus we wachten tot Jezus terugkomt. En
tot die tijd proberen we zoveel mogelijk zielen te redden, en de wereld gaat naar de knoppen
want de wereld is van de duivel.’ Nou dat is natuurlijk een bepaalde theologische gedachtegang
en die wordt breed aangehangen. Zo van: ‘Ja, het heeft allemaal geen zin; de wereld wordt
alleen maar slechter en laten we maar bidden dat Jezus snel terugkomt.’
[O6] Maar betekent dat ook dat er een bepaalde eschatologie mee samen hangt?
[Westerhof 6] Die hangt daarmee samen: ‘Hoe kijk je naar de eindtijd?’ En dus, voor mij is de
eindtijd iets waar we in leven, maar waardoor het nodig is dat de apostelen op gaan staan. En die
plaats innemen om licht en zout te zijn in deze wereld. Dus dat is voor mij gekoppeld aan die
Koninkrijksvisie - ‘dominion’, hoe je dat ook wilt noemen - zodat landen, natiën.. Bij de
scheiding wat Jezus zegt in Matteüs 25, tussen schapen en bokken; het is een scheiding tussen
natiën, het gaat niet over mensen. Dan wil ik dat Nederland aan de goede kant zit, maar dan
moeten wij, als kinderen van God, opstaan. En niet in onze kerkmuren terugtrekken en zeggen
van: ‘We wachten wel tot Jezus terugkomt en tot die tijd is Nederland wel... Ja, het wordt
alleen maar rotter en rotter. Nederland is van satan en wij zitten veilig binnen onze kerk en
proberen zoveel mogelijk zielen te winnen die ook nog naar de hemel gaan.’ Nou, dat is niet
een...
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[O7] Maar u denkt dat het beter wordt, in die zin?
[Westerhof 7] Alleen als de christenen op gaan staan. Jesaja 60: “Arise and shine, your light has
come.” Ik geloof dat wij de ‘power’ van Jezus Christus in ons hebben; dat heeft de wereld niet.
Wij hebben de creativiteit, wij hebben de oplossingen; wij hebben de oplossingen voor de
economische crisis, voor de morele crisis; die hebben wij. En als wij die niet gebruiken,
worden wij daar verantwoordelijk voor gehouden. En daarom geloof ik dat het zo nodig is dat
de apostelen opstaan. Omdat de apostelen geroepen zijn om dat, samen met de profeten, te
activeren.
[O8] Om mensen te...
[Westerhof 8] Te activeren dat mensen op gaan staan, en hun plaats gaan innemen en niet
zeggen van: ‘Ik doe mijn werk, en ik verdien mijn centen en besteedt mijn tijd dan aan
kerkelijke zaken; want de kerk is het die uiteindelijk overleeft.’ Dan zeg ik van: ‘Ja, dat vind ik
niet terug.’ Maar dat komt door zoveel jaren ‘kerk-denken. Maar ben ik duidelijk?
[O9] Ja zeker.
[Westerhof 9] Je voelt dat ik er gepassioneerd over ben...
[O10] Ja, zeker. Dat is alleen maar mooi. U heeft al iets gezegd over de taak van de apostel: mensen
vrijzetten, ‘Koninkrijksdenken’... Zou u misschien daar nog iets meer over kunnen zeggen, wat u echt ziet
als taken van een apostel?
[Westerhof 10] Ja, dus dat vrijzetten is mensen in beweging brengen. De vijfvoudige bediening,
Efeze 4, is ‘ter toerusting van de heiliging.’ Ik geloof ook, Bill Hamon schrijft dat ook, hij zegt
van: ‘De vijfvoudige bediening is hersteld, apostelen zijn hersteld. En nu leven we niet in de
tijd van de apostelen, maar we leven in de tijd van de ‘saints’, van de heiligen. Want de heiligen
moeten op gaan staan om hun plaats in te nemen.’ Dus mijn belangrijkste taak is om mensen
toe te rusten. Dat betekent toe te rusten zodat zij hun plaats kunnen gaan innemen. Toerusten
is enerzijds visie geven, erkenning geven: ‘Oké, het is goed dat je niet naar de bidstond gaat,
want jij doet nu je training voor iets in jouw berg. Dus dan ga ik jou niet dwingen om naar de
bidstond te komen, want jij moet getraind worden. Zorg wel dat je bidders hebt; zorg daarvoor
op een andere manier.’ Mijn taak is niet om mijn kerkactiviteiten zo gevuld mogelijk te krijgen.
Mijn taak is om mijn mensen - de heiligen - toe te rusten. En dan kan het wel eens zo zijn dat ze
niet naar kerkactiviteiten gaan. Dus die toerusten is eigenlijk voor mij het belangrijkste. Dat
betekent in visie - toerusten in visie - maar aan de andere kant is het toerusten in karakter.
Want, de crisis waar we inzitten is voor groot deel een morele crisis.
[Westerhof 10a] Voor ons ligt die nadruk ook op karakter, want wil je lichtend licht zijn en
zoutend zout, is het nodig dat je eigen karakter dat weerspiegeld. Want je hebt niets aan als
iemand met allerlei problemen zit, met issues uit zijn leven, vanuit pijn reageert, noem maar
op, en dan dat zout probeert te zijn, want dat werkt niet. Dus dat is voor ons een belangrijke...
voor ons eigenlijk het belangrijkste waar we mee bezig zijn: om mensen toe te rusten, zowel in
visie als in karakter. En dan ‘skills’, maar ‘skills’ dat moeten ze buiten de kerk halen. Kijk, als
jij in de economie bezig wil zijn, moet je niet binnen de kerk wat betreft training in ‘skills’ van
economie. Dus dan zeggen we tegen mensen: ‘Ga maar economie studeren, of ga die cursussen
en trainingen doen.’ Dus dat betekent het heel concreet, dat je mensen... Die apostolische
bediening staat in relatie tot dat toerusten - toerusten van de heiligen. En als dat niet zo is, ben
je eigenlijk gewoon met je eigen ding bezig, dus dan zou ik niet...
[O11] Dan zou u niet?
[Westerhof 11] Ja, ben je dan apostel als je dan alleen maar bezig bent nieuwe kerken te

125

stichten? Ja, dan ben je gewoon - voor mij - een initiatiefnemende herder. Een apostel die niet
de blik heeft naar buiten, is voor mij geen apostel; dat is gewoon een initiatiefnemende herder
die zegt: ‘Ik vind het leuk om meer schapen te hebben, en dus wil ik nog een kudde erbij
hebben.’ Dat is nog wat anders... Ja, is dat apostolair...?
[O12] Wat zouden de vruchten zijn van een apostel?
[Westerhof 12] Vruchten zouden voor mij zijn, dat de mensen die hij toerust hun plaats
innemen. En dat kan zijn dat er nieuwe gemeentes starten omdat er iemand toegerust is om dat
te gaan doen, maar dat is maar één van de zeven bergen. Maar, ik ben met iemand bezig nu, die
in de media en entertainmentwereld toe te rusten. Zodat bijvoorbeeld gospelmuziek - in welke
vorm dan ook - ook in de top 40 komt. Want wij zijn verbonden met de grootste bron van
creativiteit. En dus alle creatieve ‘songs’ zouden van christenen moeten komen. En waarom
staan die niet in de top 40? Nou, omdat christenen zich daar nooit mee bezig gehouden hebben.
Die zingen hun liedje in de kerk en ‘that’s it’. En dan zeg ik van: “Ja, dat is niet...” Dus daar zijn
voorbeelden van, van bijvoorbeeld Hillsongs uit Australië; die staan wel degelijk in de top 40.
Dat moet in Nederland ook gebeuren. Daar ben ik dan mee bezig. Dat is voor mij een vrucht
van een apostel. Je ziet dat mensen toegerust worden, zodat ze gaan doen wat ze moeten doen.
[O13] Zou u zeggen dat er verschillende apostelen zijn?
[Westerhof 13] Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben heel erg in lijn met Peter Wagner. Dus die maakt
onderscheid in horizontaal en verticaal en dat soort zaken. En dat zie ik ook. Ik zie heel veel
mensen die bijvoorbeeld apostolair-zijn in de businesswereld. Want een kenmerken van de
apostel is toch: visie, daadkracht, initiatief; dat zijn de dingen die daar bij horen. Dat zie je heel
sterk in de businesswereld. Kijk, Joop van de Ende, is een apostolair iemand. Hij is geen
christen, maar zijn roeping is wel apostolair. Wat doet hij? Mensen toerusten, initiatieven
nemen, mensen vrijzetten. Hij had visie voor André van Duin, dus hij heeft André daarin...
Nou, noem maar op, al die andere artiesten. Ja, hij is op en top apostel. Hij staat bovenaan die
mediaberg, of die entertainmentberg. Dus dat is een werelds voorbeeld van iemand... Maar als
hij dertig jaar geleden tot geloof was gekomen, en hij was in een herderlijke kerkvisie-kerk
gekomen, dan was er gezegd: ‘Ja, maar dat moet je niet doen, dat is de wereld. Daar mag je
niet... Nee, daar moet je je ver van houden. Nee, jij moet naar de bidstond komen, jij moet
naar de bijbelkring komen. Je kunt niet een musical... dat is allemaal van de wereld.’ Dus dan
belemmer je zo iemand. Dus ik denk dat er Joop van der Endes rondlopen binnen de kerk.
Maar die zijn altijd ingeklemd, altijd: ‘Ja, maar dat mag je niet doen. Dat is de wereld en de
wereld is slecht.’
[O14] Dus in die zin denkt u dat het goed zou zijn als er steeds meer, misschien ook in traditionele kerken,
meer oog is voor apostelschap omdat het ook zulke mensen...
[Westerhof 14] Abraham Kuyper was natuurlijk de topapostel, als je even in deze termen moet
spreken. Die was natuurlijk op en top apostel. En is een voorbeeld geweest van hoe hij de
samenleving natuurlijk enorm beïnvloed heeft. Dus er zijn in de Nederlandse geschiedenis niet
veel christenen die in die mate ‘impact’ hebben gehad. Hij wordt wereldwijd aangehaald als het
voorbeeld van mensen, christenen, die in de samenleving ‘impact’ hebben gehad. Er zijn zelfs
mensen die zelfs Nederlands gaan studeren om zijn werken te kunnen lezen. En wij weten dat
niet eens. Schets ik een duidelijk plaatje? Ik zie meerdere... Het is maar één vorm, ‘een apostel
is een leider over meerdere kerken.’ Nou, volgens mij is dat niet per definitie een apostel. Ik
ken hier een voorganger die leidt meerdere kerken, een van de grootste gemeentes hier in
Amsterdam, maar hij is gewoon een herder. En hij is degene die tegen mij gezegd heeft: “Dick,
wat moet ik met al die jonge mensen die van de bijbelschool terugkomen en... wat moet ik met
ze? Ik heb maar zoveel plaatsen binnen de kerk. Hoofd pastoraat, hoofd muziek, hoofd ‘ushers’,

126

hoofd collecte;” nou ja, noem maar op. En die plaatsen zijn allemaal bezet door goede lui. Dus
wat moet ik met die mensen?’ Nou ja, daar schrok ik van. Ik dacht: ‘Ja, dat heb je met een
herder. Die wil die kerk bouwen, die wil die kerk groot maken. Maar ja, je hebt maar zoveel
plekken.’ En toen dacht ik: ‘Stuur ze maar naar mij.’ Maar dat heb ik niet tegen hem gezegd.
[O15] In hoeverre is het Nieuwe Testament belangrijk? Als het gaat om teksten over apostelen, als het gaat
om de invulling van het apostolisch leiderschap?
[Westerhof 15] Het woord komt natuurlijk daar voor, in het Nieuwe Testament. Van de
vijfvoudige bediening is dat het woord dat het meeste voorkomt. ‘Herder’ komt maar - dat zul
jij ook weten - minimaal voor. Dus je ziet duidelijk, met name Paulus natuurlijk in zijn leven,
wat hij doet, de ‘impact’ die hij heeft en de mensen die hij stimuleert; dat gaat voor mij ook
veel verder dan alleen een kerk stichten. Een ‘churchplanter’ is voor mij niet noodzakelijk een
apostel; het is gewoon een evangelist die het leuk vindt om zielen te winnen en die bij elkaar te
brengen. Dus het is een evangelist-herder; dat is niet noodzakelijk apostolair. Voor mij is het
apostolaire erg gekoppeld aan die visie voor de wereld. En dat gaat verder dan het winnen van
zielen.
[O16] Zijn er wel bepaalde teksten in het Nieuwe Testament die belangrijk zijn voor het invullen van het
apostolisch ambt?
[Westerhof 16] Verder dan Efeze en Korinte, waar dat staat... niet specifieke teksten. Maar
Efeze 4 is natuurlijk wel een hele belangrijke. En: “Het fundament wordt gelegd door apostelen
en profeten.”
[Westerhof 16a] Dus daar is wel belangrijk van: ‘Oké,’ en dan kom ik nog op de rol van de
profeten. Want je kunt apostelen niet los zien van profeten; die horen bij elkaar. Ik weet niet of
velen daar iets over gezegd hebben, maar voor mij is dat wel heel erg belangrijk; dat die
profeten daar een volwassen rol in spelen.Want als ik praat over bestemming van mensen, dan
is vaak de profeet die het eerste dat aangeeft: ‘Ja, maar dat is de bestemming.’ Kijk naar je
eigen leven, je hebt een profetisch woord gehad van: ‘Je moet je verdiepen in de vijfvoudige
bediening.’ Dat is een profetisch woord, dat is niet apostolair. En op grond van een profetisch
woord ga je dat uitwerken. Zo zie ik dat. Die combinatie is nodig in deze tijd, om werkelijk die
impact te hebben in de maatschappij. Dat kan je als apostel niet alleen; dat moet je samen met
de anderen, maar zeker samen met de profeet.
[O17] Hoe groot is de rol van ‘vertrouwen’ als het gaat over apostolisch leiderschap?
[Westerhof 17] Vertrouwen vertaalt naar geloof... een apostel moet een groot geloof hebben,
want die is altijd bezig om iets waar hij visie voor heeft, gerealiseerd te zien. En dat ligt vaak
boven en verder dan zijn eigen kunnen. Daar heb je geloof voor nodig. Dus vertrouwen in God
is daarin essentieel, want anders ben je eigenlijk bezig met een bestuurlijk programma. En een
apostel is bezig met: ‘Wat zijn Gods plannen?’ Daar komt die rol van die profeet ook weer,
want die zegt iets van waarvan ik denk: ‘Wow, hoe halen we dat ooit?’ Maar, omdat je geloof
hebt als apostel, zeg je: ‘Oké, maar als God dit zegt, dan gaan we dit ook realiseren.’ En dat er
geloof komt is voor mij wel een van de... In de gaventest zal apostelschap en geloof vaak
gekoppeld zijn.
[O18] Gaventest?
[Westerhof 18] Ja, als je een geestelijke gaventest zou doen. Er zijn van die geestelijke
gaventesten.
[O19] Kunt u een voorbeeld noemen?
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[Westerhof 19] In de ‘equipped’ leiderschapstraining van Maxwell bijvoorbeeld.
[O20] Komt Maxwell ook met ‘apostelschap’ als een van de opties?
[Westerhof 20] Ja. John Maxwell ken je? Dus die heeft de ‘equip’ leiderschapstraining, die doen
wij al jaren omdat het zo goed materiaal is. En een daarvan is ‘ontdek je gaven.’ Want dat heeft
ook te maken natuurlijk met je functioneren. En daar zit ook een test bij.
[O21] En daar komen dan vijf gaven uit?
[Westerhof 21] Nee, veel meer gaven. Bijvoorbeeld de gave van vrijgevigheid...
[O22] Het loopt allemaal door elkaar?
[Westerhof 22] Het loopt allemaal door elkaar. Maar apostelschap zit daar ook bij; geloof zit
daar ook bij.
[O23] Maar gelooft u dat iedereen een apostel zou kunnen zijn?
[Westerhof 23] Nee.
[O24] Dus die ambten in Efeze 4 zijn beperkt tot een aantal mensen?
[Westerhof 24] Sommige zijn apostelen, sommige zijn profeten... Apostelschap is voor een aantal
mensen; een beperkt aantal mensen. Het hangt ook met je persoonlijkheid samen. Ik weet niet
of je persoonlijkheidstesten kent, bijvoorbeeld DISC? ‘D’ staat voor ‘doelgericht/decisive’. ‘I’
voor ‘influential’, ‘S’ voor ‘stable’, ‘C’ voor ‘conscientious’. De apostelen zijn de ‘D’s’; dat is
de leider.
[O24a – over de mail] Is er in deze zin verschil tussen de lijsten in Efeze 4, Romeinen 12 en 1 Korinte 12,
of vullen zij elkaar aan voor een totaal overzicht van de gaven?
[Westerhof 24a] De drie schriftgedeelten vullen elkaar aan. Ik sta open voor het idee dat er zelfs
nog meer zijn. Bij geen van de 3 staat immers dat het een exclusieve lijst is.
[O25] En de Biggs-Myer, hebt u die ook gedaan?
[Westerhof 25] Die ken ik wel, maar heb ik niet gedaan. Ja, die heeft ook diezelfde vierdeling.
Het heet allemaal wat anders... Heel vroeger had je ‘four spiritual temperaments’ met
‘cholerisch, flegmatisch, melancholisch, sanguinisch’ Dezelfde vier; je komt telkens weer uit op
hetzelfde.
[O26] Maar u ziet daar ook een bepaalde overlap tussen apostolisch leiderschap en dan een bepaalde...?
[Westerhof 26] De D’s; dat zie ik duidelijk. Interessant daarin is dat... het grootste deel van de
wereld is ‘S’, ‘stable’, ‘herder’. ‘D’ is wereldwijd maar iets van drie, vier procent; is niet veel.
Maar als je dus een ‘D’ hebt die geleid wordt door een ‘S’, voelt hij zich ongemakkelijk. En dat
zie je ook; hij zal zich niet gemakkelijk binnen een kerk voelen van: ‘Ik wordt niet erkend in
mijn gaven.’ Bij ons ligt die verhouding... is dat veel meer ‘D’; is dat iets van twintig procent.
Wij nemen de testen af in onze kerk. Bij de joden ligt dat ook op twintig procent; ligt dat veel
hoger dan bij de doorsnee. Wat zie je: bij de joden domineren, zeker als je even de
Amerikaanse samenleving kijkt, want drie procent is joods. Vijfentwintig procent van de
professors zijn joods, twintig procent van de Nobelprijswinnaars, veertig procent van de
miljardairs; het is buiten proporties. In de gevangenissen is 0,2 procent joods. Heel interessant.
Dus die joodse... dat zou weer een ander... Hoe het apostolaire binnen het jodendom
functioneert; daar is dat veel meer geïntegreerd, veel meer één geheel met de leiding van de
joodse religie. Een interessante studie zou dat zijn.
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[O27] Wat zijn de boeken die belangrijk voor u waren over apostolisch leiderschap?
[Westerhof 27] Hamon. Eberle, The New Wineskins in het Nederlands De Vijfvoudige Bediening;
die geeft wel een leuk voorbeeld in hoe verschillende bedieningen reageren op graffiti die op de
kerk gespoten is.
[Westerhof 27a] Iedereen reageert daar anders op. Dus iemand met de gave van dienstbaarheid
zegt: “Waar is de emmer, zodat ik het schoon kan maken?” En de leraar die reageert: “Er moet
ook meer onderwijs komen over discipline en tucht.” En nou de herder zegt: “De jongen die
dat gedaan heeft, zal wel een hele moeilijke jeugd gehad hebben.” Of de profeet zegt: “Deze
jongen heeft een demon, die moet eruit.” En de apostel zegt: “Deze jongen heeft talent, moet je
kijken wat een talent.” Dus iedereen heeft zijn eigen response daarop. Dat is wel erg
inzichtelijk. En je hebt ze allemaal nodig; je kan niet zeggen van: “Nou, dat is onzin.” Want
iemand moet het schoonmaken, en er moeten regels komen en is een issue in gebroken
gezinnen waardoor iemand... Je hebt ze allemaal nodig. Eberle zegt dat wel leuk.
[O28] En u heeft Wagner gelezen.
[Westerhof 28] Ja. Ik zal eens even kijken [loopt naar de kast]. Mijn vrouw is mijn voorlezer.
Als mijn vrouw zegt: “Dit is een goed boek,” ga ik het ook lezen.
[O29] Veel Amerikaans?
[Westerhof 29] Mijn vrouw is Canadees, dus wij lezen eigenlijk alleen Engelstalige boeken.
[O30] Heeft u iets van Jaap Dieleman gelezen?
[Westerhof 30] Ja, Jaap daar ben ik net geweest; die heeft De Apostel geschreven. Ik heb dat nog
niet gelezen, want dat heb ik net gekregen. Ik denk, Jaap is een evangelist. Ik weet niet of je
hem ontmoet hebt? Kijk, zijn passie, als je met hem spreekt, gaat over: ‘Zielen moeten gered
worden.’ Dat is uiteindelijk wat hij wil. En de zorg voor de weduwen en wezen. En dat heeft
iets apostolairs in zich, maar het is... In feite is hij, zoals Peter Wagner het zou noemen, een
apostolaire evangelist. Zo zou ik hem benoemen; want zijn werkelijke passie zit bij het redden
van zielen.
[O31] In Nederland, wie zou u als apostel of apostolisch leider zien?
[Westerhof 31] Dat is heel moeilijk, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb met Thijs Geuze
daar ook over gehad, want Thijs en ik zijn daar naar op zoek gegaan. En hebben ook iemand
anders, Gerard Worm, gesproken. En dan vragen we: “Wat is jouw visie, wat is jouw passie?”
Want als je over passie praat, dan komt eruit wat er werkelijk in zit. Hij zei: “Ik wil jonge
mensen onderwijzen; onderwijzen hoe ze moeten leidinggeven.” Dan denk ik: ‘Ja, dat is geen
apostel; dat is een leraar.’ Wel met een apostolaire kant eraan, maar de passie ligt echt bij het
onderwijzen. Dus dat is de passie van een leraar. En bij Jaap: de passie van het redden; de passie
van een evangelist. Wie dan wel... Hier in Amsterdam zit er ook iemand, ik kom even niet op
zijn naam. Hij heeft ook een universiteit opgericht. Die is in Zuid-Oost bezig. Maar die isoleert
zich.
[O32] Is dat Samuel Lee?
[Westerhof 32] Ja, Samuel Lee.
[O33] Die komt uit Iran, toch?
[Westerhof 33] Ja. En die vind ik... is wel apostolair bezig. Maar hij heeft een beetje zijn buik
vol van iedereen die zich ‘apostel’ noemt, en die alleen maar... met name vanuit het
Afrikaanse... Want het woord ‘apostel’ is best wel gedevalueerd, met name vanwege Afrikaans
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gebruik van die titel. Daar laat ik me niet door beperken. In Afrika ben je als apostel niets; daar
moet je toch minstens bisschop zijn. Maar dat heeft met status en naam te maken. Ik heb daar
niet zoveel mee.
[O34] U vindt het in ieder geval niet erg om die naam te gebruiken?
[Westerhof 34] Nee, want dit is de bijbelse term. En ik laat me dat niet roven doordat er
misbruik is geweest. Als mijn buurman zijn vrouw met een keukenmes vermoord, ga ik mijn
keukenmes niet weggooien. Ik zeg van: ‘Dat ding is goed. Dat het verkeerd gebruikt wordt is
een andere zaak.’ En dus, ik wil dat niet laten roven.
[O35] Want ziet u veel misgroei in Nederland daarover?
[Westerhof 35] Nou, toen ik met CAR begon, dus ‘Coalitie Apostolische Reformatie’, toen had
ik dat woord ook al echt... Toen kreeg ik daar wel veel response op van: “Zou je dat nou wel
doen?” En ik zei: “Toch wil ik dat doen.” Ik geloof namelijk, vandaar die CAR - ‘coalitie’ heeft
met samenwerking te maken - dat het nodig is dat de apostelen opstaan zodat de transformatie
van Nederland kan plaatsvinden. Ik vind dat essentieel, dat de apostelen opstaan, dus kan dan
niet zeggen: ‘Ik gebruik die term dan niet.’ Voor mij is dat cruciaal, dat die apostelen opstaan,
zodat er transformatie en reformatie gebracht kan worden, in welke vorm dan ook.
[O36] Want hoe werkt dat, het werk van CAR, in de zin van: ‘Het is belangrijk dat er apostelen opstaan?’
[Westerhof 36] Onze belangrijkste missie is met name die Koninkrijksboodschap; die te laten
landen in Nederland. Dus daarvoor hebben we events, trainingen, conferenties; allemaal dat
soort zaken. Net ook een training gedaan: ‘Hoe kom je in je bestemming?’, in een aantal
trainingsdagen. Het zijn niet noodzakelijk mensen die voor de ‘religieberg’ geroepen zijn; dat
zijn er maar een paar.
[O37] Het ‘Koninkrijksdenken’ zie ik op veel plekken in Nederland doorbreken; zou u zeggen dat dat
allemaal apostelen zijn?
[Westerhof 37] Nou, je zult wel... het zou wel interessant zijn om dat te onderzoeken. Want
traditioneel - wat ik zie, ik zit natuurlijk in de charismatische hoek - daar zie ik dat maar heel
beperkt. En die dat zijn, dat zijn wel de apostolaire mensen. Ja, ik denk wel dat dat daarmee te
maken heeft. Die hebben die blik naar buiten. En traditioneel heeft de PKN dat veel sterker;
die hebben dat altijd gehad om maatschappelijk relevant te zijn. Abraham Kuyper was natuurlijk
gereformeerd.
[O38] Want in hoeverre bent u bekend met de missionaire beweging? Denkt u dat daar oplap zou kunnen
zijn de apostolaire beweging?
[Westerhof 38] Niet. Dat zou natuurlijk kunnen. Voor mij is dat gekoppeld: is missionaire
beweging alleen maar gericht op: ‘Ik wil nieuwe mensen in de kerk krijgen, nieuwe kerken
maken,’ dan is dat voor mij niet apostolair, dan is het evangelistisch. Missie koppel ik vrij sterk
aan evangelisatie. En ja, dan is het gewoon een goed evangelisatie-initiatief. En dan is het iets
anders dan apostolair.
[O39] Wanneer zou het dat wel zijn?
[Westerhof 39] Als je de mensen oproept en opleidt, zodat ze hun plaats in de samenleving gaan
uitoefenen. En dan komen er automatisch, omdat je zo’n sfeer hebt, dat zien wij ook, er komen
daardoor mensen tot geloof. Die boodschap van alleen maar ‘zonde, redding en verlossing’ is te
nauw, te eng, voor de meeste mensen. Die zeggen: “Ik ben helemaal niet zondig. Hoezo
zondig?” Het begrip van zondig is helemaal weggezakt en God ook. Het Godsbesef is helemaal
weg.
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[O40] Daar denkt u dat die apostelen juist kunnen inspringen?
[Westerhof 40] Doordat mensen op gaan staan, “arise and shine,” zoals Jesaja 60 zegt, mannen
en vrouwen op gaan staan en die weerspiegelen Jezus; die zijn dat zout. En dat is zo
aantrekkelijk dat mensen zeggen: ‘Wat heb jij dat ik niet heb? Waar haal je dat vandaan die
creativiteit?” – als we het even over de kunst hebben – “Waar haal je dat vandaan?” “Ja, ik heb
een relatie met God en de Heilige Geest inspireert mij.” En dat is zo aantrekkelijk. En anderen
zeggen: “Dat is wel heel aantrekkelijk, zoals jij functioneert.” Want je zit in die sfeer waar je
mensen trekt. En dat is wel heel anders dan een christelijke schilder die alleen het kruis
schildert of een open graf of wat dan ook, en de religieuze kunst. Die zegt: “Jij moet ook Jezus
aannemen, anders ga je naar de hel.” “Ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig.” Dus veel meer
met die bestemming, maar die Koninkrijksvisie gaat ook over die bestemming. En dan zie je dat
mensen zeggen: “Ja, maar dit vind ik wel interessant; dit is wel aantrekkelijk, want het straalt
niet het oordeel uit, maar juist het leven.” Dus je krijgt een andere atmosfeer. Dus als je dat
missionair noemt, dan ben ik het daarmee eens. Als missionair is: ‘Onze kerken lopen leeg, dus
wel moeten nieuwe initiatieven hebben om onze kerken weer te vullen.’ Ja, dan is dat voor mij
niet apostolair; dat is evangelistisch. Niet dat ik daartegen ben, maar dat noem ik een
evangelist; in welke vorm dan ook.
[O41] In hoeverre sluit dat aan bij deze maatschappij?
[Westerhof 41] Het hoort er wel bij, bij die zelfontplooiing. Dus dat is wel iets van deze tijd.
[O42] Kunt u daar nog iets meer over zeggen?
[Westerhof 42] Ja, dat heb ik niet zo onderzocht, maar ik zie wel: er is natuurlijk een hele
beweging gaande waarin... Kijk, de bijbel spreekt over “de hele schepping wacht op het
openbaar worden van de zonen Gods,” en ik geloof dat we in die tijd leven. De wereld smacht
dat die zonen Gods gaan opstaan. Elke dag lees je weer over een schandaal, corruptie, van
leidinggevenden. Dan kun je zeggen: “Vreselijk.” Ik kijk er naar, van: ‘Het wordt tijd dat
christenen, met het karakter – die zijn toegerust – met een oprechtheid, eerlijkheid, noem
maar op, die hele riedel, opgaan staan en die plaats in gaan nemen.’ Want de wereld roept naar
mensen met integriteit. Daarom zie ik dat die apostelen nu nodig zijn van: ‘Ja, jij moet die
plaats gaan innemen; ga daarvoor!’ Wij doen dat heel bewust, dat we de mensen stimuleren om
die plaats in te nemen. Niet iedereen kan de top bereiken, maar iedereen kan wel op de plek
waar hij is, dat zijn. En dat betekent niet dat je overal maar zegt: “Jezus redt. Jij gaat naar de hel
en jij moet Jezus aannemen.” Nee, je hele leven moet dat uitstralen. Dat is de apostel die dat
vrijzet.
[...]
[O44] Laatste vraag: in hoeverre denkt u dat dit gaat toenemen in Nederland? Dat er meer oog komt voor
het apostolische?
[Westerhof 44] Ik denk dat het toeneemt. Het feit dat jij hier mee bezig bent, is voor mij al een
signaal van: ‘Hé, er is aandacht voor.’ Ik geloof dat de Heilige Geest daar wereldwijd mee bezig
is. Wereldwijd zie je dat gebeuren. Ook gekoppeld aan die Koninkrijksvisie. Ik zie dat
toenemen. Ik zie wel ook een hele grote weerstand omdat de leidersposities zijn ingenomen
door herders/leraars. En in mijn visie zeg ik van: ‘Jullie moeten aan de kant.’ Dat is best wel...
dan krijg je een machtsstrijd bijna. Het zijn ook gewoon mensen; dus ik denk dat er best nog
wel een lange weg te gaan is. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is, omdat Gods Geest ermee
bezig is. Net zoals jij met dit onderwerp bezig bent: ‘Ja, dit maakt iets los.’ Dus ik voorzie: ‘Dit
kan alleen maar groeien, omdat Gods Geest erachter zit.’ Als ik naar mijn eigen leven kijk ook:
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twintig jaar geleden was ik niet apostolisch en zat ik in een herderlijke gemeente en deed ik
pastoraat. Nou, nu zijn wij bezig... om even een voorbeeld te geven: volgend jaar gaan wij
Europese economische ‘summit’ organiseren, waarin we vanuit de christelijke visie willen
neerzetten op de economie. Dus mensen uit de hele wereld zullen hier naar ons toekomen om
een christelijk economisch manifesto neer te zetten. Dat is apostolisch; dat heeft te maken met
‘hoe kunnen wij Europa dienen vanuit de openbaring die God ons geeft?’ Want wij hebben een
connectie met de allerhoogste; wij hebben een voordeel, wij hebben een heel groot voordeel.
En dat is ten diepste van de hele wereld; het is niet ten diepste van de kerk. Dus - dat is om
even aan te geven - twintig jaar geleden had ik dat niet kunnen denken. Dat is al een beweging
die je ziet, die gaande is. Die is niet te stoppen, die is wereldwijd. Maar – nogmaals – dat is
gekoppeld aan die Koninkrijksvisie; die twee horen bij elkaar, dat kan je niet los zien van
elkaar. Maar ik denk dat ik het genoeg duidelijk heb gemaakt [gelach].
[O45] Wilt u nog iets toevoegen?
[Westerhof 45] Ik heb het al gezegd, maar wil het toch nog een keer benadrukken: de rol van
de profeten. Profeten die geven zowel de richting aan als de ‘timing’. Dus die schetsen eigenlijk
het beeld van waar je naartoe gaat; dat is toch wel heel erg belangrijk. Je kunt het apostelschap
niet los zien van – in feite van de hele vijfvoudige – maar met name van de profeten, omdat je
ziet – Efeze zegt ook van – “fundament van apostelen en profeten.” Dus wil ik toch wel even
benadrukken. Ik weet niet of anderen dat ook genoemd hebben? Ik denk dat het bijna niet
genoemd wordt.
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Bijlage 9: Transscript van het interview met Gerard de Groot
[O1] Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp apostolisch leiderschap? Is er persoonlijke
betrokkenheid?
[De Groot 1] Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe je apostolisch leiderschap ziet. Zelf
– persoonlijk - denk ik wel dat er een apostolische beweging wereldwijd gaande is. In mijn
beleving heeft die beweging alles te maken met vaders. Vaders die er willen zijn voor hun
leiders, gemeenteleden; het zijn leiders van leiders. Die een bewogenheid hebben en die
‘seasoned’ zijn. Die door heel wat avonturen zijn heen gegaan. Die een mate van volwassenheid
hebben en echt gekomen zijn tot een punt waar ze leiders van leiders kunnen zijn. Zelf ben ik
betrokken geweest bij het Berea netwerk. Dat is een gemeenschap van kerken en bedieningen
onder leiding van Rob Allard [CB: is voormalig Berea leider]. Voortgekomen uit VGL [CB:
Vriendschap Geestelijke Leiders]. En daaruit is een denominatie uit voortgekomen, een
kerkelijk verband van kerken. Ik ervaar wel dat Rob Allard... we noemden hem in die tijd een
geestelijk vader. Helaas zijn er dingen gebeurd en heeft God mij met name wel gebruikt om
dingen even te stoppen. Zo van: “Jongens. zo kan het niet verder.” Maar daar heb ik wel
geproefd van de kracht van dat je in een - dit was een denominatie - maar het was eigenlijk een
beweging van bevriende voorgangers - leiders die een visie pakten van het koninkrijk van God om de hemel op aarde te brengen. En waar we zin zeiden: “We hebben elkaar daarin nodig.”
De een is meer dit, de ander meer dat. Daarnaast zullen we invloed hebben op de samenleving
dus dan krijg je ook ‘marketplace apostles’. Al weet ik persoonlijk niet - dat is mijn visie – ik
denk nog steeds: apostels zijn geestelijke leiders. Efeze 4. Of je ook apostelen in de
samenleving hebt, dan geven we het vaak een andere naam. Maar dat is voor mij ook nog wel
even zoeken, van ‘hoe verhouden zich de domeinen van de samenleving tot de kerk?’. Daar ben
ik nog niet uit. Anderen zullen daar een hele heldere visie op hebben, zoals Dick Westerhof.
Zelf ben ik daar nog niet uit. Ik denk meer vanuit... Ik heb altijd gezegd van: ‘Vroeger was de
koninkrijksvisie ontwikkeld vanuit een kerkvisie, en nu zit ik meer met een koninkrijksvisie.
Daar vanuit wil ik een kerkvisie ontwikkelen. En tevens ook een visie van ‘hoe gaan we de
gebieden in de samenleving beïnvloeden?’ Daarin speelt mijn inziens de kerk als organisme
maar ook als organisatie een belangrijke rol. De heiligen worden daar toegerust, dus dat ze
goed onderwijs krijgen – discipelschap - en dat daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen en
daarin zie ik voor apostelen een belangrijke rol in vervullen. Ik koppel het toch vaak een aan
stukje vaderschap. Dus dat is hoe ik er tegen aankijk.
[O2] Daarmee is nog niet helemaal gezegd of u zelf wordt gezien als een apostel.
[De Groot 2] Wie ben je wel, wie ben je niet? Je identiteit zit niet gekoppeld aan een ambt.
Persoonlijk geloof ik wel dat die ambten - apostelen, profeten, evangelisten, herder, leraar dat Paulus daarop doelt in Efeze 4. Ik geloof heel duidelijk in het hebben van een ambt van
apostel, profeet, evangelist, herder, leraar. Het ambt gebruiken als titel, daar zie ik de
noodzaak niet van in, al zeggen sommigen - wellicht ook wel terecht, maar dat heeft ook met je
achtergrond te maken - dat door het gebruik te maken van de titel, je daarmee het belang van
apostelschap bevestigt. Ik zeg altijd: ‘Paulus roept nooit “Apostel Paulus”, maar “Paulus, een
apostel”.’ Hij heeft het over zijn functioneren, over de zalving waarin hij wandelt, zijn ambt. En
een ambt zie ik als een plaats in de geestelijke wereld, waarin je mag staan - als een mantel waarin je dan mag functioneren. Sommige mensen zien mij als een apostel. Waarom? Ik heb
negen kerken geplant. Dus ja, dan automatisch krijg je die naam. Niet alle kerken hebben het
overleeft, maar ik ben betrokken geweest bij negen churchplants. Dus vandaar dat ze zeggen:
‘Jij bent een apostel.’ Van mezelf zou ik dat niet zo snel zeggen. Wel zie ik mezelf als geestelijk
leider die weldegelijk dat zendende aspect - apostel, gezondene - kent. Het profetische ervaar
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ik ook; het nu-woord van God. Het herderlijke, het zorgdragende, vind ik ook belangrijk. Als
ik kijk naar de vijfvoudige bediening; ze moeten allemaal het hart van een herder hebben.
Anders heb je volgens mij een groot probleem. Een hart van een herder. Daarmee bedoel ik
niet het ambt van een herder, maar echt die herderlijke, zorgende bewogenheid hebben voor
leiders, voor mensen. Zoals Jezus de Goede Herder is. Dat blijf ik altijd wel belangrijk vinden.
[O3] Dus ergens dat vader aspect, dat zit ook in het laatste dat je noemt - dat zorg dragen - dat is
misschien het vaderlijke aspect. Maar aan de andere kant is er ook het kerkplanting aspect. Hoe verhouden
die twee dingen zich tot elkaar.
[De Groot 3] Die zorg heeft niet te maken met wat je doet maar met wie je bent; dat je een
hart van bewogenheid hebt. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. Hij had alle vijf de
bedieningen: apostel, profeet, evangelist, herder, leraar. Maar wat Hem kenmerkte was die
innerlijke ontferming. Dat Griekse woord ‘spachitzomei’. Het idee dat zijn hart letterlijk kon
omdraaien. Ik vind het dus belangrijk dat dat een geestelijk leider sowieso kenmerkt. En dan
met name apostelen, die toch vaak invloed hebben. Het zijn pioniers, doorbrekers,
baanbrekers; een apostel legt fundamenten. Ze zijn goed in fundamenten leggen. Het zijn vaak
ook wel bekwame bestuurders. Van daaruit kan ik mezelf niet als een apostel zien, want ik ben
niet zo’n bekwame bestuurder. Ik kan wel geestelijke orde aanbrengen. Maar om dat dan te gaan
gieten in een vat zodat er echt een bestuurlijk goed functionerend orgaan uitgroeit; dat is niet
helemaal mijn ding. Daar heb ik mensen voor nodig. Dus in de zin van gezondene; ik zie mezelf
als gezondene. Ik zie ook wel een apostolische zalving in mij met betrekking tot starten van
nieuwe dingen. Daarnaast denk ik ook wel dat het profetische aspect van: ‘Wat zegt God nu
tegen een gemeente of een organisatie?’, dat ervaar ik ook sterk in mij. Daarnaast vind ik het
leuk om les te geven. Van die lerende bediening - onderwijs geven - dat vind ik ook erg leuk
om te doen. Dus anderen kunnen zeggen dat ik een apostel ben, maar dat is puur op het feit dat
ik kerken heb geplant.
[O4] Zou dat een maatstaf kunnen zijn voor apostelschap? Is dat een maatstaf voor apostelschap?
[De Groot 4] Het ligt er maar net aan welke boeken je leest. Ten diepste is de definitie: ‘Je
bent een gezondene,’ dus laat ieder mens apostolisch zijn. Dan kom je op die apostolische
zalving. Zoals ik kijk naar de gemeente, de kerk; voor het eerst dient de kerk apostolisch te
zijn. Je kan het ook missionair noemen. Missionair en apostolisch zie ik toch wel als iets wat
overlapt met elkaar. Ook Jezus, Hij blies op hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest” en dan gaat
Hij ze zenden. De sleutel tot kerkgroei is Handelingen 1: gebed, doop in de Heilige Geest, het
functioneren. Ik ben wat dat betreft echt een pinksterman; ik geloof echt in de Heilige Geest in
en de Heilige Geest op. Dat de wedergeboorte een proces is wat bestaat uit bekering, geloven
in Jezus, waterdoop, Geestesdoop. Dat kom ik in het hele boek Handelingen tegen. En dat dat
voorkomt uit een apostolische visie en een mandaat dat Jezus geeft: “Ga.” Als een gemeente
niet in de eerste plaats apostolisch is, dan zal een kerk vaak niet groeien. Dan blijf je een
groepje van vijftig man voor de rest van de tijd, omdat je door herders wordt geleidt want ze
staan niet open voor die apostolische invloed. De sleutel juist voor kerkgroei is die apostolische
zalving, de missionaire zalving. In mijn beleving is dat eigenlijk hetzelfde. Dat is die drang om
uit te gaan, om mensen te zenden, je rust ze toe om te gaan. Om wat te doen? Ja, om getuigen
te zijn, om in de samenleving een getuige te zijn, om nieuwe kerken te planten. Om te kijken:
‘Wat zijn je gaven? Wat zijn je roepingen? Wat zijn je talenten? Ja, dat zie ik wel als heel
belangrijk.
[O5] Maar degene die daarop gericht is; is dat dan de apostel, die dat dan overziet?
[De Groot 5] Nou – allereerst – apostolische zalving komt voort uit de Geest van God die
apostolisch is. Jezus is de grote Apostel. Hebreeën. Ik geloof dat Hij leiders roept om kerken te
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planten. Daar begint het dus bij: kerken planten. Er zijn dus leiders die groeien naar het
apostelschap. Interessant: in Lukas lees je dat hij twaalf discipelen had en op een gegeven
moment noemt hij ze ‘apostelen’. Daar is dus een groei in. Ik zag mezelf vroeger veel meer als
herder/leraar. Ik was ook oudste in de gemeente. Ik merkte ook een kracht in mij om mensen
verder te helpen in pastoraat, bevrijding, innerlijke genezing, bekering. Ik ben nog steeds de
man die radicale bekering; je zonden belijden blijf ik heel belangrijk vinden. Gewoon: ‘Noem
het bij naam.’ Niet, ‘Ach, de Heer heeft het al vergeven.’ Dan zeg ik: ‘Ja, wat heeft Hij dan
vergeven?’ Ik zeg: ‘Jongens, je moet je bekeren. Geloof in Jezus, laat je dan dopen, ontvang
die Geestesdoop’. Dat typeert ook wel weer wie ik ben. en dan ook de Levens Woord
Gemeente. Wat was ook alweer je vraag?
[O6] Wie is dan verantwoordelijk voor dat apostolische karakter?
[De Groot 6] Ja, daaruit zie ik wel apostelen opstaan. Maar dat het een proces is. Vaak zie je ze
toch een kerk planten. Vanuit zo’n beweging zie je ook wel dat christenen een visie krijgen
voor het Koninkrijk om een bedrijf te beginnen, om een school te beginnen, om een ziekenhuis
te beginnen. Maar eigenlijk is dat ontstaan omdat ze dus deel uitmaken van een missionaire,
apostolische gemeente die geleidt wordt - naar mijn mening - door een apostel. Met een hart
van een herder; iemand die bewogen is. Dat is hoe ik er naar kijk.
[O7] Dus de uiteindelijke maatstaf of iemand een apostel is zou wel te maken hebben met kerkplanting?
[De Groot 7] Het vestigen van nieuwe werken, ja. En dan natuurlijk; de echte apostel verandert
natuurlijk de cultuur. Daar heb ik er nog maar weinig van gezien. Dan denk ik aan Bill Johnson
en John G. Lake, als we naar vroeger kijken. Mensen die echt culturen kunnen veranderen wat in wezen de opdracht van een apostel is hé, ze moeten de hemel op aarde brengen - dat
vind ik lastig om te zeggen in Nederland. Bijvoorbeeld, een Daniël [Renger, CB] is voor mij
wel iemand met een apostolische zalving, ook een lerende zalving. Hij heeft natuurlijk zelf
nooit een kerk geplant, maar ik zie wel een duidelijke vaderschap, een apostolische zalving op
hem. Dat zie ik bij Bert de Haan ook. En Peter Sleebos vanuit de VPE. Broeder Herman van
Amerongen. Dat zijn toch voor mij wel apostelen. Rob Allard is voor mij een evangelist, maar
wel met een apostolische zalving om mensen te zenden. Er zijn ook wel
combinatiebedieningen: apostel-profeet of apostel-leraar. Bijvoorbeeld Reinard Bonnke is in
mijn beleving apostel-evangelist. En Mattheus van der Steen zie ik ook als een apostelevangelist. Alleen zij moeten er nog wel in groeien. Mattheus is daarin groeiende. Uiteindelijk
is het niet belangrijk wat jij van jezelf zegt, maar wat mensen van jou zeggen; dat mensen zien
dat je een apostel bent. En dan zou ik er alsnog niet voor kiezen - maar dat ben ik - om dat als
een titel te gebruiken. Ik ben gewoon Gerard de Groot. Ja, wat ben je? Ja, ik ben zoon van
God. Moeten we de bediening als een titel gebruiken? Sommige zeggen van wel, zoals de
school Peter Wagner: ‘Yes, dat moeten we doen.’ Anderen zullen zeggen: ‘Nee, dat doe ik
niet.’
[O8] Wat ziet u verder als taken van een apostel? U noemde al ‘de hemel op aarde brengen’.
[De Groot 8] Allereerst zie ik dat natuurlijk wel als iedereen. Elk kind van God is daartoe
geroepen. Elk kind van God is geroepen om apostolisch te zijn, om gezondene te zijn. Alleen,
ik merk wel dat dat geactiveerd moet worden, dat moet vrijgezet worden en daar zie ik een
apostel om de hoek komen kijken. Het zijn pioniers, doorbrekers, ze kunnen goed
fundamenten leggen, ze kunnen orde brengen in een gemeente. Ze hebben sowieso een
koninkrijksvisie. Ze zijn voortdurend bezig met: ‘Hoe kan ik mensen zenden? Hoe kan ik
mensen uitzenden uit mijn midden?’ Ook het Levend Woord Gemeente Rotterdam is daar mee
bezig. Er zijn zes kerken geplant vanuit ons midden, zendingswerk op Curaçao, in Indonesië.
We zijn ook verbonden met een groot werk in Noord-Afrika. Voortdurend ben je bezig met
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zenden. Dat zit helemaal in het DNA van een missionaire apostolische gemeente. Waar dus ook
ruimte is - en dat vind ik ook een kracht - voor het profetische geluid, voor het lerende, voor
de herder. Nogmaals, ik zal ze dus niet het ambt als een titel meegeven, maar we spreken wel
over bedieningen. een profetische bediening. De leider is in die zin wel profeet. Alleen het zal
niet als titel gebruikt worden - in ons midden dan. Dan volg ik meer Paulus, die eerst zijn naam
noemt en dan pas de bediening. Dat blijf ik een groot nuanceverschil vinden. De erkenning is
wel belangrijk. Zoals Bill Johnson. die weet een cultuur te beïnvloeden in dat gebied waar zij
nu een kerk zijn, in Redding. Dat typeert duidelijk een apostel. Waar andere bewegingen zich
ook veilig voelen. Een apostel is een vader en die zal relatie belangrijker vinden dan theologie.
Dat proef je ook. Ook al leer je dan wat anders, ze weten op een gegeven moment wie ze zijn
in God. Ze zijn zeker in wie ze zijn. Ze zijn zeker in dat mandaat dat ze hebben. En dan brengt
niet zo zeer de leer ons samen, maar meer relatie. De macrowaarheden worden natuurlijk wel
neergezet: Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan... Ik hoop ik Nederland dat we
groeiende zijn naar apostolische vaders. Ik zie dat wel gebeuren in de komende twintig jaar. Ik
zie wel dat er steeds meer geestelijke vaders gaan opstaan, die ook echt zonen gaan verwekken,
waar de zonen kunnen staan op de schouders van de vaders. Ja, absoluut.
[O9] Waarin merkt u dat?
[De Groot 9] Ik merk dat er een klimaat ontstaan in Nederland waarin we elkaar meer gunnen.
waar er ruimte is voor: ‘Ik ben blij met jou, ik geloof in jou, ik zie die zalving, de gunst van
God op je leven; Hoe kan ik jou helpen?’ Dat zie ik al gebeuren. Dat geestelijke leiders in die
vaderrol beginnen te groeien. Die zie ik opstaan. Dan heb ik het met name over de
charismatische beweging, hoor. Ik merk dat het concurrerende gehalte een stuk minder is
geworden. dat we elkaar juist dingen gunnen, niet misgunnen. Dat we blij zijn met elkaars
overwinningen en dat we met elkaar op de bres staan voor elkaars pijn en verdriet. Dat we juist
niet elkaar er op afschieten, maar zeggen: ‘Joh, hoe kan ik er voor je zijn?’ Dat is wel, wat ik in
de groep weer ik mee optrek, duidelijk proef.
[O10] Je zei iets over ‘erkenning’. Wat bedoel je daarmee?
[De Groot 10] Een vader bevestigt identiteit. Voordat je iemand kan bevestigen, moet je eerst
herkennen. erkennen, bevestigen en bekrachtigen. Ik denk dat dat een enorm belangrijke
verantwoordelijkheid is voor mensen met een apostolische bediening. Zij zijn goed in het
herkennen van roepingen, zalvingen. Ze geven mensen de gelegenheid om daarin te gaan
wandelen, zodat ze het ook kunnen gaan erkennen. Dat je dat zelf ook gaat zien: ‘Ja, dat klopt,
God heeft dat aan mij gegeven.’ Dan kan je bevestigt worden, wellicht zelfs ook in een ambt.
Dat is dan als het ware de beëdiging die plaatsvindt. Ik zie wel altijd die herkenning, erkenning
en bevestiging en dan dat je ingezegend wordt in een ambt. Apostelen zegenen de oudsten in.
Dus alle oudsten die wij inzegenen... ik ervaar wel dat je dat moet laten doen door mensen met
een apostolische bediening. Mijn vrouw gaat binnenkort worden ingezegend als oudste. We
zijn nu drie jaar getrouwd en we ervaren dat zij een bestuurlijke kwaliteit heeft. Ze kan goed
dingen overzien. Dat is niet omdat ze mijn vrouw is, maar echt omdat ze die zalving heeft. Dan
laat ik Jan-Sjoerd Pasterkamp komen om haar in te zegenen. Dat ga ik zelf niet doen. Als het
iemand anders was zou ik het misschien wel zelf doen, maar ik vind het goed daar een stukje
erkenning te geven aan apostolisch gezag. Ik zou bijvoorbeeld ook Daniël kunnen vragen om de
oudsten in te zegenen.
[C11] Dan is er dus enigszins een stuk terughoudendheid in uw apostolische rol. of niet?
[De Groot 11] Nou, het is ook een clusterzalving zie ik; dat je dat met elkaar oppakt. Ik zegen
ook oudsten in. Ik ga binnenkort naar een gemeente in Moordrecht – Mannagemeente - daar
zegen ik ook weer oudsten in. Maar in mijn eigen midden, dan vind ik het ook weer belangrijk
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dat daar apostolische leiders zijn om dat vrij te zetten, waar ik mee verbindt. Waardoor je weer
die clusterzalving krijgt.
[O12] Wat is clusterzalving?
[De Groot 12] Een cluster. Als apostolische leiders bij elkaar komen, dan ontstaat er een
dynamiek vanuit de hemel die enorme kracht vrijzet. Waardoor ook weer nieuwe bedieningen
geboren worden, waardoor gemeenten worden vrijgezet, waardoor mensen ervaren van: ‘Hé,
ik ga een ziekenhuis opstarten, een school beginnen, een bedrijf beginnen, een politieke
partij,....’ Daar is iets in het samenkomen van geestelijk leiders als apostolische bedieningen
wat een clusterzalving is. Het wordt samen gebundeld en daar wordt iets uit geboren.
[O13] Komen jullie vaak bij elkaar?
[De Groot 13] Nou, de groep waar ik dan mee optrek is Lodewijk van Weerden, Mattheus van
de Steen, Daniël, Jan-Sjoerd, Steve van Deventer... Dat zijn ‘peers’ van mij met wie ik
samenkom. Dan merk je dat daar visie wordt geboren, dat daar kracht vanuit gaat. Waar ieder
dan zijn weegs gaat om de bediening die God hem heeft toevertrouwd, te kunnen bouwen. Dat
doen we wel regelmatig, ja. Dat is niet vanuit een denominatie. Dat is puur vanuit een
netwerk, een organisch geheel waar God mensen bij elkaar brengt.
[O14] Nog even over apostolisch leiderschap in het algemeen. Welke bijbelteksten zijn belangrijk voor
apostolisch leiderschap?
[De Groot 14] Ja, sowieso het hele Nieuwe Testament en dan met name de brieven natuurlijk.
Paulus introduceert zich voortdurend als apostel. Dan zie je dat apostolisch leiderschap krachtig
is. Daarnaast, Jezus zelf - in Lukas 6 dacht ik - noemt hij zijn discipelen ‘apostelen’. Dan
Johannes 20, waar Hij op ze blies en Hij zond ze uit. Dus dan zie je dat missionaire karakter van
Matteüs 28. Wat ik het leuke vind van Johannes 20 is dat het gekoppeld wordt aan de Geest. Al
wordt daar dan niet de Heilige Geest, maar Heilige Geest. Het lidwoord staat er niet voor,
waardoor het ook een geesteskracht kan betekenen. Maar het wordt toch gelinkt aan de Geest,
Die zendend is. Dan het hele boek Handelingen; alle kerken worden geplant door apostelen.
Dus het apostolisch leiderschap vind je door heel het boek Handelingen. [...] In Handelingen
lezen we aan het einde van Paulus zijn eerste zendingsreis dat hij weer naar Antiochië - ten
noorden van Israël - gaat. Hij gaat daar oudsten aanstellen. Dus daar zie je weer dat apostelen
oudsten aanstellen. Je ziet heel veel ruimte voor apostolisch leiderschap in het Nieuwe
Testament. Efeze hoofdstuk 4. Ook in 1 Korinte 12. Ten eerste apostelen. Dat geeft voor mij
toch ook wel een stukje rangorde aan – ‘proton’. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten,
ten derde leraren. Dat laat toch zien dat er een rangorde is, net zoals je een rangorde hebt in de
drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Je hebt rangorde zelfs in het
gezin: vader, moeder, kinderen. Zo heb je ook rangorde in kerkelijke structuren. Ik ben wel
een voorstander dat je verbonden bent met apostolische leiders en apostolische netwerken. En
dat zijn dus netwerken waarbij het vaderschap hoog in het vaandel staat, zodat identiteit kan
worden bekrachtigd en worden bevestigd, want vaders doen dat namelijk. Het is fijn om met
mannen en vrouwen op te trekken, die gewoon kerken geplant hebben, gepionierd hebben.
Die weten waar ze het over hebben. [...] Dat is wel makkelijk die kerkplanten, dat ze even
contact hebben met iemand die daar al doorheen is gegaan. Nou, dan leg ik altijd de nadruk op
vaderschap. Het enige wat ik wil is dat zij een succes zijn. Ik heb daar niets te verliezen, ik heb
er niets te verdienen. Het is gewoon, ik hoop dat die kerk geboren gaat worden en dat ze een
koninkrijksvisie hebben. Daarnaast ben ik leider, maar de leider zelf moet de kleur bepalen van
een werk. Een kerkplant hoeft dus ook niet Levend Woord te heten. Anderen willen dat juist
wel, die zeggen: ‘Dat is onze stream’. Ik heb meer van: ‘Nee, jij moet zelf bepalen want elke
kerk dient autonoom te zijn. Vanuit verbondenheid naar zelfstandigheid. In die zelfstandigheid
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mag je je eigen naam kiezen, je mag je eigen oudste kiezen, je bestuur. Ik trek me terug en als
je nog een beroep op me wilt doen kan je mij benaderen. Sommige doen dat, sommige niet.
[...]
[O16] Waarom denkt u dat u de enige bent die dit doet?
[De Groot 16] Dat weet ik niet. Ik vind het leuk, pionieren; het zit in mij. Het is wel zo, in
1989 heb ik een visioen gekregen van God. Ik liep van Ahoy naar Zuidplein; dat is een
winkelcentrum. Toen zei God: ‘Je gaat een nieuw werk in deze stad beginnen.’ Toen wist ik
niet zo goed wat God daarmee bedoelde. Drie jaar na dato, in 1992, ben ik mijn master gaan
doen in Brussel en de eerste module was ‘Gemeente stichten en kerkgroei’. [...] Nu ben ik ook
aan het leren, wat het is om aan een ‘churchplant’ wortels aan te geven? Dat is ook interessant
wat denk ik ook hoort bij het apostelschap. Echt iets kunnen grondvesten. Daar is bijvoorbeeld
een Daniël Renger veel beter in dan ik. Ik merk dat daar een gunst op zijn leven is en ik ben
daarin aan het groeien. Ik heb eerst wat anders moeten leren. Ik wordt altijd enthousiast als ik
hoor dat mensen een kerk gaan planten. Net als Peter Wagner geloof ik dat het de beste manier
is van evangelisatie. Je kan direct discipelschap toepassen.
[O17] Kort nog een vraag over apostolisch leiderschap in het algemeen. In hoeverre is het Nieuwe
Testament duidelijk over de rol van de apostel, of mag het ook pragmatisch worden ingevuld? Dus, in
hoeverre geeft het Nieuwe Testament een blauwdruk van zo en zo hoort een apostel te werken, of is het in
deze tijd ook anders?
[De Groot 17] Ja, ik zou meer zeggen. Ik geloof wel dat er een blauwdruk ligt. Binnen die
blauwdruk mag je het lekker invullen. Ik geloof dat er kaders worden neergezet voor het
functioneren van een apostel. Hij breekt nieuwe gebieden open. Hij legt fundamenten. Hij stelt
oudsten aan. Hij of zij - ik geloof dat ook vrouwen apostelen kunnen zijn - heeft een duidelijk
koninkrijksvisie. Die kunnen dat pakken. Ze hebben een brede scoop van wat er allemaal
gaande is. Peter Wagner spreekt erover dat je verschillende soorten apostelen hebt binnen die
blauwdruk. Dat geloof ik ook wel. Een verticale apostel is – voor mij - dat iemand als Bert de
Haan. Die heeft een sterk kerknetwerk en die stuurt dat heel goed aan. Dat is zijn kracht en
daar bewonder ik hem in. Daar geef ik hem erkenning in, ook al zijn we het wat leerstelling
betreft niet altijd eens, dat geeft niet. We zijn allemaal aan het leren. Horizontale apostelen zie
ik ook vaak als mensen die netwerken met elkaar kunnen verbinden. Bijvoorbeeld Peter Sleebos
kan dat heel erg goed. Die kan dat zelfs met de traditionele kerken. Dat vind ik heel knap. Dat
je netwerken - in het horizontale vlak - weet jij bewegingen aan elkaar te koppelen en die
bewegingen erkennen jouw gezag en mandaat om dat te doen. Dat is interessant om dat te zien
functioneren. Apostelen moeten leren samenwerken met profeten. Dat blijf ik wel heel
interessant vinden. Peter Wagner kon dat heel goed uitleggen. Voor mij is hij wel een van de
schrijvers.... Ik vind hem wel fijn schrijven. Die titels vind ik wel wat overdrijven. Ik snap ook
wel wat ze willen benadrukken. Waarom wel ‘evangelist’ Reinard Bonnke en niet ‘apostel’
Peter Wagner? Dus in die zin kan ik het wel begrijpen, maar dan alsnog is het voor mij Reinard
Bonnke die een geweldige evangelist is. En apostelen zijn meesters in het reinigen van een
fundament. Elk werk heeft een fundament. Apostelen kunnen fundamenten reinigen. Die
weten welke demon er binnen is gekomen in het fundament. Daarom heb je ook profeten
nodig naast de apostelen, van een stukje openbaringskennis. En als die twee samen kunnen
komen dan heb je ‘power’ in een kerk. Dan zet je de boel op stelten. De demonen worden
helemaal zenuwachtig want dat hoort nu eenmaal bij de bekwaamheid van een apostel en profeet.
Dat is de gunst die ze hebben. Terwijl een herder - dan heb ik het over het ambt van een herder
- die is veel meer gericht op de zorg, op de innerlijke genezing, op het herstel van de mens. De
evangelist, ja, je snapt wat hij aan het doen is. Kijk maar naar Mattheus van der Steen. die
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droomt alleen maar van grote menigte net zoals David de Vos. Ook boeiende, schitterende
mensen, waarvan ik denk, juist in apostolische netwerken is er juist ruimte voor evangelisten,
want we zien dat we zo hard nodig hebben. En de apostel zie ik toch wel als de all-rounder in
het rijtje. Hij heeft van alle vijf de zalvingen wel iets. Dat kenmerkt juist een apostel. Hij kan
opeens gaan staan en dan is hij opeens de evangelist. Hij kan gaan staan en dan hij is de
evangelist, hij de profeet, de herder, de leraar. Dat typeert juist een apostel; hij is dus een allrounder, maar hij is geen specialist. Dat laat hij echt over aan de andere bedieningen. Ik leg dit
zo uit: de leraar is de pink, de herder is de ringvinger, de profeet, de evangelist en de duim kan
alles raken als apostel. Ja, ik geloof heel duidelijk in die vijfvoudige bediening. Alleen ik zal
nooit zo snel de titels eraan verbinden, maar wel ze erkennen in hun functioneren. Dat doen
we dus wel, ook in ons midden.
[O18] Zou je nog iets meer kunnen zeggen over de relatie tussen missionair zijn en het apostolische?
Waarom je dat hetzelfde ziet?
[De Groot 18] Nou, eigenlijk omdat het apostolische heeft te maken met het zendende
karakter. Missionair is ook zenden. Daarom denk ik dat ze elkaar raken. En wat er dus gebeurd
in de traditionele kerken - wij noemen dat zo hé, de kerken van de traditie - dat zij dus dat
missionaire gedachtegoed hebben opgepakt, waarvan ik denk: ‘Jullie willen apostolisch zijn,
waarvan ik denk dat hadden jullie nooit moeten verliezen.’ Maar wij als pinksterbeweging
hebben we het ook verloren. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar nu een hand geven en laten
we alsjeblieft weer apostolisch, oftewel missionair zijn. Het is een andere term die we
gebruiken. Missionair klinkt wat minder... ja apostolisch heeft een lading. Maar als je die term
in Amerika gebruikt zal het een hele andere lading hebben dan hier in Nederland. Dus in die zin
geloof ik dat datgene wat de kerken nu doen: missionair bezig zijn, kerken planten, of
bedieningen, huizen beginnen... Ook hier in Rotterdam hebben ze verschillende huizen. Ik vind
dat prachtig, dat is dat missionair bezig zijn. Zo’n Tweede Kans [CB: is kringloopcentrum] wat
wij nu beneden hebben is ook missionair bezig zijn. Ik wil graag een crisiscentrum; crisisopvang
voor mensen die even echt helemaal ontspoord zijn. Die panden hiernaast wil ik graag kopen.
Met dat missionaire karakter zodat we echt iets kunnen betekenen voor mensen die in een
diepe crisis terecht komen. Zodat we even die brugfunctie kunnen zijn tussen de Hoop en
tussen Victory Outreach. Ja, dat blijf ik wel belangrijk vinden. En dat missionair zijn; dat we
ook gemeenteleden aanmoedigen om die hemelburger te zijn, die ambassadeur van de hemel op
aarde. Als jij binnenkomt, dan komt God binnen. Dan komt er een ambassadeur van het
Koninkrijk binnen met een prachtig mooi mandaat en een zalving. Bijvoorbeeld mijn vrouw, zij
werkt in de thuiszorg en overal waar ze komt brengt ze Jezus. En als zij een kans krijgt om te
getuigen van Jezus dan zal ze dat direct doen. Ze bidt met mensen thuis. Ze zegt: ‘Het is niet
professioneel, maar als mensen er om vragen mag dat.’ Zij heeft gepakt wat het is om
missionair of apostolisch te zijn. Ze heeft dat kunnen pakken. Dus zij ziet zich zelf als
ambassadrice op de werkvloer. Dat is mijn droom voor iedereen. Ik heb lesgegeven en ik zag mij
zelf dat ook onder de leerkrachten. Ik vond het geweldig. En ze wisten sowieso al wie ik was
dus automatisch was het voor hun ook vrij helder en duidelijk van: ‘Oh ja, hier moet ik niet
vloeken of dat moet ik even niet doen want dat vind Gerard niet goed.’ Dan kwam natuurlijk
het gesprek waarom ik dat niet goed zou vinden? Dan ging ik naar de waarden, niet naar de
normen. Zij dachten in normen, ik denk in waarden waaruit normen voort komen. Dat was
natuurlijk reuze interessant, die intrinsieke waarde van waaruit we dingen doen. Dus ik zie
gewoon in het DNA van elke kerk dient het apostolische en/of missionaire aanwezig te zijn.
Dat zorgt er voor dat je het nu-woord van God kan horen, profeet. Dat zorgt er voor dat je een
goed onderwijsprogramma hebt, de leraar, het lerende karakter. Dat zorgt ervoor dat je
herderlijk bent en dat zorgt ervoor dat je evangelistisch bent. En dan heb je ook goede
bestuurders nodig; die heb je gewoon nodig in elke organisatie. Ja, oftewel, het diaconale aspect
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van een gemeente. Dat je financieel, juridisch, fiscaal alles goed op orde hebt. Elke cent die er
binnenkomt en LWG moet gewoon verantwoord worden. Daarom hebben we ook iemand
parttime op de boeken zitten. Ik wil dat gewoon. Dat als de belastingdienst of welke organisatie
dan ook binnenkomt, dat ik kan zeggen: ‘Dit zijn de boeken, dit gaat erin, dat gaat eruit.’ We
hebben niet eens een kas als gemeente, dat doen we niet, want dan weet ik niet waar het gaat.
Elke bonnetje, alles moet verantwoord kunnen worden. Gewoon om die transparantie, die
integriteit vast te houden. Dan heb je goede bestuurders nodig die dat overzien. Ik kan dat niet.
Ik wil het ook niet, allicht, maar ik kan het ook niet. Dat is niet mijn mandaat.
[O19] Laatste vraag. Waarom komt dit nu? Waarom is het apostolische en missionaire populairder, laten
we zeggen in Nederland, de laatste tien jaar? Waarom komt dit nu op?
[De Groot 19] Ja, ik kan alleen maar zeggen, dat heeft te maken met seizoenen in het koninkrijk
van God. Handelingen 2 of 4. God is aan het herstellen, de wederoprichting van alle dingen.
Dat koppel ik toch wel vaak aan dat gedeelte. Door de kerkeeuwen heen is er altijd een ware
kerk geweest. Het ware Israël. Ik geloof niet in een het geestelijk Israël in de zin dat van dat de
kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, maar ik geloof wel dat het ware Israël, dat wij
voortgekomen zijn uit de Joodse wortels. Dat het ware Israël... Dat er seizoenen zijn; voor het
kruis waren er al seizoenen. Na het kruis. En dat we nu in een tijd leven waarin... De ‘Great
Awakenings’; daarin zag je natuurlijk een heel duidelijke oproep; ‘Lieve mensen, de kerk moet
tot bekering komen.’ En dan zie je een herstel van de heiligen. In 1800/1900 zie je de
heiligingbeweging; het ontvangen van de Heilige Geest, oftewel de pinksterbeweging. Dan zie
je als het ware dat die waarden van de wedergeboorte - bekering, geloof in God - zie je bijna
hersteld worden. Binnen de gevestigde kerk zie je dan een charismatische kerk komen. Nou,
dan komen de evangelisten, enzovoort. Ik zie de twintigste eeuw als een herstel van de
bedieningen. De evangelist, de leraar, herder; the ‘Shepherd movement’: het herstel van de
herders. Dan heb je de profeten in de jaren ’70 en ’80. En dan in de jaren ’90 kwamen heel
sterk de apostelen. Wat God als eerste heeft neergezet is bijna als laatste hersteld. De laatste
beweging, zoals ik er naar kijk - dan ben ik het wel met Bill Hammon eens - dat dat een
beweging is van de heiligen die zichzelf zien als ambassadeurs van het koninkrijk, omdat ze
vrijgzet zijn door apostolische werken. In mijn beleving heeft het te maken met: jij seizoenen
hebt in je leven, als gemeente heb je seizoenen en ook als een beweging van het Koninkrijk zijn
er seizoenen. En daar zijn profeten weer heel belangrijk voor om te ervaren; Wat spreekt God
nu, in deze tijd, voor ons. Wat natuurlijk al realiteit is in de hemel, maar wat spreekt God in
het hier en nu in deze tijd. Wat is God nu aan het doen? Dat moet je verstaan voor je
persoonlijk leven, voor je huwelijk, voor je werk, maar ook voor een kerk en apostolische
netwerken die bij elkaar komen. Wat is God nu aan het doen? Daarom geloof ik heel sterk in
die clusterzalving. Dat wij als wij als leiders bij elkaar komen om te horen: ‘Wat is het nuwoord van God?’ En als apostelen en profeten kunnen gaan uitnodigen. Ja dat is natuurlijk
ontzettend krachtig. En hoe ga je dat dan goed onderwijzen en hoe ga je dat in de herderlijke
zalving teweeg brengen? Nou, automatisch zullen we daar weer mensen voor winnen. Zo zie ik
het.
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Bijlage 10: Transscript van het interview met André
Meulmeester
[O0] Uitleg
[O1] Zijn er vragen die we van te voren moeten bespreken?
[Meulmeester 1] Nou ja, ik vind het heel belangrijk hoe je apostolisch leiderschap definieert,
want ik denk dat daar al snel een spraakverwarring over kan ontstaan. Dus voor mij is het wel
belangrijk om in apostolisch leiderschap - de functie - los te koppelen van de gave. De gave van
apostelschap is in mijn beleving een geestelijke gave die hoort bij de twintig, drieëntwintig,
vijfentwintig gaven die je kunt definiëren in de bijbel. En ik geloof dat elke gave, zoals die
genoemd wordt in de bijbel, nog kan voorkomen in deze tijd, dus daar moet je altijd voor
openstaan, ook serieus naar zoeken. En in die zin geloof ik dan ook dat apostelschap nog
voorkomt in de kerk, maar dat het een geestelijke gave is, die vervolgens gekoppeld kan
worden aan een functie. Nou, dat is wel wat anders. Dus, de gelovigen hebben allemaal
geestelijke gaven; die kunnen allemaal heel verschillende zijn; dat is het lichaam van Christus.
En daar kan de een de gave van evangelisatie hebben, en de ander van bestuur en weer een
ander van apostelschap en weer een ander van dienen en barmhartigheid; noem het maar op,
gewoon die geestelijke gaven. En daar heeft apostelschap in het lichaam van Christus dus een
belangrijke functie. Het is de vraag of je het in elke context kan koppelen aan een functie. En dat
wil ik wel even weten hoe je dat ziet. Koppel je dat een op een aan elkaar? Dan moet ik dat wel
even in mijn beantwoording meenemen, of zeg je: “Dat is mijn beleving, het is een geestelijke
gave die bij het totaalpakket hoort... En het kan gekoppeld zijn aan een persoon en functie.”
Maar het liefst wil ik denken vanuit een gave en wat minder vanuit een functie.
[O2] En dan heeft u het over een functie als oudste of voorganger of...
[Meulmeester 2] Ja, als... Een zendeling zou heel sterk de gave van apostelschap kunnen
hebben, omdat hij naar een nieuwe situatie toe gaat, daar vanuit een zekere
verantwoordelijkheid en gezag iets neerzet. Maar niet elke zendeling zal zich ‘apostel’ noemen.
Terwijl ik heel sterk geestelijk gezien, vanuit de bijbel, daar de gave van apostelschap helemaal
tot uiting zie komen. Vaak denk ik dat pioniers in het Koninkrijk van God iets met apostelschap
hebben. Dus zo koppel ik dat. Maar het kan ben dat iemand zich voor de buitenwacht
‘evangelist’ noemt, maar uiteindelijk met apostelschap bezig is. Dus daar is een
spraakverwarring over. En ik denk ook binnen de kerk zijn heen die functies, die zijn heel
anders gedefinieerd en ingevuld; daar zijn het kerkelijke functies geworden die niet altijd
gevuld worden vanuit een geestelijke gave.
[O3] Maar is dat altijd de bedoeling? Dat een functie gevuld wordt vanuit een geestelijke gave?
[Meulmeester 3] Ik denk het wel. Ik denk dat je idealiter, maar helaas we leven gewoon met de
kerkelijke kaart en met de kerkhistorie, maar ik geloof dat het bijbelse model is dat je vanuit de
persoonlijke geestelijke gave van de persoon, kijkt naar: ‘Wat heeft de Heilige Geest jou
gegeven als gave?’ We werken met het netwerkprogramma van Willow Creek - dat heb je al
begrepen uit mijn woorden - maar waarin we dus een gaventest doen met mensen. Daaruit
komen dan gaven naar boven, en dan kijken we: ‘Hoe kunnen we die gaven ergens in een
functie onderbrengen?’ En dat kan betekenen dat iemand in het kinderwerk terecht komt, of in
het jongerenwerk, of dat iemand een nieuwe post gaat openen in Almere-Haven of in AlmerePoort. En daar kijken we dan, een functie binnen de kerkenraad bijvoorbeeld, dan zoeken we
heel gericht naar: ‘Welk profiel hebben wij nodig om die functie in te vullen?’ Dat is een
gavengerichte invulling van functies.
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[O4] Zou u zeggen dat er functies kunnen bestaan zonder gave?
[Meulmeester 4] Nou, iedere gelovige heeft gaven. Maar ik denk dat er wel functies kunnen
bestaan waarin mensen op een functie zitten waar ze niet de geestelijke gave voor hebben. Dat
zie ik wel gebeuren. Mensen hebben gesolliciteerd op een functie of zijn om wat voor reden
dan ook op een functie gezet, maar dan krijg je een functiegerichte gemeenteopbouw. En dan
zitten mensen soms echt helemaal niet op hun plek. En dat zie je ook: dan kost het hen veel
moeite en aan alle kanten moet er getrokken worden, maar dat werkt gewoon niet. Daar denk
ik dat de kerk nog heel wat kan veranderen, als je in plaats van functiegericht, gavengericht gaat
denken.
[O5] Maar u zou niet zo ver gaan dat een gave een titel van een functie zou worden?
[Meulmeester 5] Ja, dat kan, ik heb er ook over nagedacht. Iemand die de gave van evangelisatie
heeft, die kunnen wij de rol geven van evangelist, de functie geven van evangelist. Overigens
denk ik dat iedere gelovige drie of meer gaven heeft; tussen de drie en de vijf. Dus je
gavenprofiel is nooit één geestelijke gave. Voor mijzelf heb ik de gave van leiderschap,
evangelisatie en onderwijs. Dat betekent niet dat ik geen bestuur kan doen, dat betekent niet
dat ik geen pastoraat kan doen, maar dat zijn eigenlijk dingen die in de score veel lager vallen en
daarom... dat is ook belangrijk voor mij, ik kan het nooit alleen. Binnen het lichaam van
Christus heb ik dus andere gaven om mij heen nodig om goed te kunnen functioneren. En dat is
dus denk ik ook voor een apostel heel erg belangrijk, als iemand zich apostel noemt, dat hij
beseft - want dat is meteen zijn valkuil, dat een apostel, dat is vaak een pionier die nieuwe
initiatieven gaat ondernemen en nieuwe projecten gaat openen, dan is zo’n pionier iemand die
graag dingen zelfs regelt. Maar juist een apostel heeft het nodig dat hij beseft: ‘Ik werk binnen
het lichaam van Christus en ik heb maar bepaalde dingen die ik goed kan, maar ik heb veel meer
mensen om mij heen nodig om binnen het lichaam van Christus helemaal goed te kunnen
functioneren.’
[O6] Heeft u de gave van apostelschap?
[Meulmeester 6] Nee, nou ja in die zin... Ik heb er drie waar ik me voor mijzelf op focus en die
scoren ook net boven de rest. Apostelschap kwam wel in mijn gavenprofiel naar voren, dus ik
heb er wel wat mee. En ik denk ook dat de Heilige Geest, het is geen statisch gebeuren. In de
beginfase, toen ik hier negentien jaar geleden begon, zat ik veel meer op die ‘apostelkant’,
terwijl ik nu veel meer bezig ben met gemeenteopbouw in de tweede of derde fase. Maar ik
merk wel weer, afgelopen zondag ging ik voor in het project ‘Hart voor Haven’, dan zit ik
weer helemaal aan de basis en voel ik me weer helemaal happy daar. Dus het zit er wel in en ik
heb ook veel dingen gedaan die ook onder apostelschap vallen, maar ik heb wel moeite met
mensen die zich profileren als ‘ik ben apostel’. Dat vind ik een lastige. Want met name, in de
gereformeerde traditie zou dat zich misschien in evenwicht kunnen houden, maar binnen de
charismatische groepen - zoals ik die ken - gaan ze daar een status en gezag aan ontlenen waarin
je gezag niet in je status moet vinden maar in het geestelijk mandaat wat je van de Heilige Geest
krijgt. Daarom zie ik heel veel... Ik heb genoeg mensen langs gehad die zeiden: “Ik ben
apostel.” En dan aan de hand daarvan gaan ze zou hun mening even vertellen. Dus daarom denk
ik dat is de uitwas die je dan ook meteen krijgt, als je die titel te sterk gaat aanzetten. Heel
verhaal, maar...
[O7] Nee, maar duidelijk. En de gaventest, dat is die van Willow Creek...
[Meulmeester 7] Ja, het netwerkprogramma wat wij gebruiken in onze gemeente. Iedereen die
bij ons lid wordt... We hebben dat digitaal, dus dan kan je bij ons het invullen, en dan kon daar
een score uit zodat mensen zien: ‘Wat is mijn gavenprofiel?’. Dat wordt gekoppeld aan alle
bedieningen zoals wij die kennen in Almere en dan helpt het gavenbureau jou om vanuit je
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geestelijk gaven profiel een bediening of functie te vinden waarin je je kunt inzetten. In principe
is elke functie belangrijk. Dus of jij nu zondagsschoolmedewerker bent of in de catering wordt
ingezet aan de hand van je geestelijke gave van dienstbaarheid of zo; elke geestelijke gave is
belangrijk, en elke functie is belangrijk en de ene niet meer dan de andere. Dus dat is ook wel
weer heel belangrijk, omdat met name rond apostelschap de titels die wij er in de loop van de
tijd aan hebben gegeven, je ook een soort gradueel verschil gaat krijgen. Dat is een beetje mijn
moeite met die vijfvoudige bediening.
[O8] Ja, want u zou niet zeggen dat die vijfvoudige bediening de basis van de gemeente is?
[Meulmeester 8] Nee, kijk ze worden genoemd in de bijbel en in die zin denk ik dat de
apostelen niet anders deden. Zij hadden geestelijke gaven, in 1 Korinte 12 en Romeinen 12 en
Efeze 4 worden ze allemaal uitgewerkt; en die zijn er tot opbouw van het lichaam van Christus.
En dan binnen dat lichaam van Christus heb je functies. En dat kunnen oudsten zijn, dat kunnen
diakenen zijn, dat kunnen evangelisten zijn, dat kunnen herders zijn. Binnen de traditionele
kerken hebben we de voorganger altijd de herder en leraar genoemd, maar dat hoeft helemaal
niet te zeggen dat hij ze allebei heeft. Ik zie goede leraars die absoluut geen herders zijn en ik
zie goede herders die absoluut geen leraars zijn. Waarom moet een goede herder ook een
goede preek kunnen houden? En waarom moet iemand die fantastisch kan preken ook een
pastoraal werker zijn? Dus wij hebben dat op de een of andere manier in het verleden
gekoppeld en daar is volgens mij iets misgegaan ergens. En het zou een herontdekking van het
lichaam van Christus zijn als we gewoon weer gavengericht gaan denken.
[O9] Want wat denkt u dat de uitwerkingen daarvan zullen zijn van deze herontdekking?
[Meulmeester 9] Ik denk dat het potentieel wat heel veel op de plank ligt - binnen het lichaam
van Christus - gewoon weer actief kan worden. Daarmee denk ik dat iedere gelovige gewoon
weer tot zijn doel komt. Dus ik denk dat toch de kerk, zeker de traditionele kerk, die heeft
heel sterk alles teruggebracht naar bepaalde personen en functies. En ik denk dat het lichaam
van Christus, dat is niet... We kennen alleen maar dienend leiderschap bij ons. En dienend
leiderschap is puur bedoeld om de gelovigen tot hun doel te laten komen.
[O10] Maar met leiderschap, hoe past dat dan binnen het plaatje? Dat zijn die functies?
[Meulmeester 10] Ja, ja. Want leiderschap is ook een geestelijke gave. Je kunt niet zeggen: ‘Ja,
maar ik ben de leider; God heeft mij leider gemaakt.’ Daar kan je een titel van maken, maar dat
heeft niet zoveel zin. Het is dienend leiderschap, want die geestelijke gave, die voeg je in het
lichaam van Christus in om de andere gelovigen en de gemeenschap, het lichaam, verder te
helpen. Nou, dat doet een apostel ook. Een apostel is die persoon die je kunt spotten binnen
het lichaam van Christus en zeggen: “Hé, als wij een missionair project willen beginnen, zou het
handig zijn om - zeker in de eerste fase - daar iemand op te zetten die de gave van apostelschap
heeft.” En dan kan het best zijn dat je na drie jaar iemand eraf moet halen. En dan kan het niet
zo zijn dat de apostel zegt: “Ja, maar God heeft mij als apostel geroepen en daarom moet ik
deze gemeente gaan leiden.” Nee, binnen het lichaam van Christus kijken we welke gaven in
bepaalde omstandigheden het beste kunnen toevoegen aan de grote missie van God.
[O11] En hoeveel mensen binnen uw gemeente hebben de gave van apostelschap?
[Meulmeester 11] Dat heb ik niet voor je nagekeken, maar dat kunnen we zo nakijken uit de
scores van het gavenbureau.
[O12] Maar denkt u tien of vijftig?
[Meulmeester 12] Nee, dan denk ik dat je inderdaad over zo’n tien mensen praat.

143

[O13] Hebben die allemaal een leidergevende functie of zijn dat ook...
[Meulmeester 13] Nou ik moet je zeggen: het gavenbureau is bij ons ondergebracht bij iemand,
dus ik wel drie a vier keer per jaar met diegene om de tafel zitten om alles weer eens goed door
te lopen, maar ik heb dat zelf niet in mijn hoofd waar deze mensen allemaal zitten. En we
praten over een groep van driehonderd mensen waarvan ik echt niet meer weet wie waar
precies zit. Maar wat ik wel aan wil geven: als we bijvoorbeeld een project als ‘Haven’
beginnen, dan kijken we wel naar de gaven van iemand en dat proberen we dan in te voegen.
[O14] Oké, wanneer bent u betrokken geraakt bij deze manier van kerk-zijn?
[Meulmeester 14] Ja, jaren geleden al hoorde ik van Willow Creek. Christian Schwartz heeft
het natuurlijk over de ton en de delen daarvan en die noemt het een van de tien waarden. Wij
hebben nagedacht over gemeente-zijn en hebben gezegd: “Tien van die kernwaarden nemen we
over,” en een van die kernwaarden is gavengericht gemeente-zijn. Dus dat is al wel vijftien jaar
geleden of zo. Het is ook een manier van denken. Ik kom natuurlijk uit een hele traditionele
achtergrond die heel anders is. Maar ja, goed dat is... En de grootste ontdekking is voor mij zelf
geweest, want ik namelijk in de beginfase als pionier ontzettend veel taken had. Ik schonk koffie
en zorgde voor de muziek en zorgde voor de preek en de zaal; ik deed alles. En dat merk je
gewoon, daar ga je helemaal in vastlopen. En dat was voor mij een bevrijding om te ontdekken
dat het lichaam van Christus wel drieëntwintig gaven heeft en toen dacht ik: ‘Oh, ik hoef
eigenlijk alleen maar datgene wat God mij gegeven heeft, toe te voegen in het lichaam. En voor
de rest gaat de Heilige Geest ervoor zorgen dat die anderen er allemaal zijn.’ Dan ga je heel
anders naar de mensen om je heen kijken.
[O15] Ja, dus dat was echt even een moment dat er veel van u afviel, maar ook dat andere mensen opeens
hun kwaliteiten konden gaan inzetten.
[Meulmeester 15] Ja, natuurlijk! En dat je zelf inderdaad ziet van: ‘Ik hoef het ook allemaal niet
te doen.’ En daardoor ga je ook veel meer ruimte geven aan de ander. En niet alleen ruimte
geven, ook het besef van: ‘Ik kan zonder jou geen kerk zijn.’ Nou, dat gaat echt ver, want dan
ga je dus relaties van onderlinge afhankelijkheid aan. Dat is wat anders, dan wat we
tegenwoordig leren in de wereld: ‘Je moet zo snel mogelijk onafhankelijk zijn.’ Dus het staat
ook nog eens een keer haaks op het wereldse denken.
[O16] Denkt u dat deze verandering binnen uw gemeente een soort katalysator was voor nieuwe dingen,
voor gemeentegroei, voor...
[Meulmeester 16] ik denk het wel. Ik denk dat het een hele belangrijke waarde is geworden in
onze gemeente. En ik heb ook gezien dat mensen zich daardoor ook vanaf het begin al
betrokken voelen. We hebben ook niet alle gaven gekoppeld aan het lidmaatschap. We hebben
wel gezegd: ”We geloven dat het voor sommige gaven belangrijk is dat je ‘commitment’ met
elkaar hebt, dus dat je lid bent.” Bijvoorbeeld rond de gave van apostelschap. “Als jij een nieuw
project gaat beginnen dan wil ik graag wel even weten wie jij bent, dat we wel dezelfde DNA
delen.” Maar ik heb wel gezien dat er daardoor een heel breed draagvlak komt binnen de
gemeente voor gemeente-zijn. En dat iedereen ziet: ‘Ik ben van waarde;’ dat geeft mensen zelf
ook veel waarde. En je helpt ook mensen om het doel van hun leven te ontdekken. Dan komt
er een positieve energie vrij, want mensen gaan niet meer de dingen doen omdat ze moeten,
maar omdat ze weten: ‘Dit past bij mijn gaven en ik wil iets met die gaven voor God doen.’
Dus het geeft een enorm positieve beweging van onderaf, of van binnenuit, het is maar hoe je
het wilt noemen.

144

[O17] U zei iets over dat DNA.494 Wie, zou u zeggen, is verantwoordelijk voor het DNA van deze
gemeente?
[Meulmeester 17] Bij ons is dat de kerkenraad, waarin dus ook weer mensen zitten op basis van
hun gaven. Die hebben een mandaat vanuit de gemeentevergadering, dus ten diepste ben je met
elkaar de dragers van het DNA van de gemeente. Maar de bewakers daarvan denk ik dat we een
specifieke verantwoordelijkheid hebben binnen de kerkenraad en de staf. We hebben zes
mensen in dienst; dat moeten wel DNA-dragers zijn. Zo ook de kerngroepleiders; dat moeten
ook DNA-dragers zijn. Dus dat proces bewaak je met elkaar. Degene die over de kerngroepen
gaan... Nou, je zag het net al staan, daar staat DNA ook bij. Als we nu zo’n project beginnen in
Poort, dan denk je er over na: ‘Hoe kan het DNA overgegeven worden, zonder dat je... de
vormen hoeft je niet over te dragen, maar het DNA wel.’ Daar zit natuurlijk een uitdaging.
Maar gelukkig niet alleen bij mij. Want dat proef ik achter je vraag, want die apostel die hoeft
niet constant dat DNA vast te houden of zo. Juist als je dat breder kan krijgen, is dat heel
belangrijk.
[O18] Ja, dat zat inderdaad een beetje achter m’n vraag, omdat ik de literatuur veel wordt gezegd dat de
apostel of het apostolisch leiderschap verantwoordelijk is voor het bewaken van het DNA. Maar ook voor een
deel voor het bewaken van het hemelse DNA, het Evangelie. Maar dat zou hier misschien eerder ook de
kerkenraad zijn.
[Meulmeester 18] Ik denk dat als de Here je geroepen heeft, je natuurlijk verantwoordelijk
voor wat je doet met zijn Evangelie en zijn gemeente en je zult daar rekenschap voor moeten
afleggen. Maar ik zou het heel beangstigend vinden als dat alleen bij de apostel werd
neergelegd. Ik denk wel dat de apostel vanuit zijn specifieke gave daar een sturende rol in kan
hebben. Ik hou het wel in de gaten wat er in de gemeente gebeurd. En ik zorg wel dat er op
tijd, als ik merk dat er een discussie ontstaat, dat er sturing wordt gegeven aan het proces
waarin er iets over vastgelegd wordt. Daar heb ik dat mijn rol in of zou dan de apostel zijn rol
kunnen hebben in het bewaken van het DNA. Maar niet van: ‘God heeft mij duidelijk laten zien
dat... En daarom mogen jullie dat verder van mij overnemen.’ Dat vind ik heel gevaarlijk.
[O19] Dus een uitspraak als: “Apostelen brengen wat in de hemel is naar de aarde toe”?
[Meulmeester 19] Nou, dat mag een apostel wel beweren, maar dan wil ik graag de toetsing
daarvan zien binnen het lichaam willen. Want anders heb ik hele rare dingen meegemaakt.
[O20] Zou u daar een voorbeeld van kunnen geven?
[Meulmeester 20] Nou, ik heb wel iemand meegemaakt die in de vergadering voor zat. Ik was
daar zelf niet bij, maar ik ken de persoon wel en ook de context. Daar was een vergadering en
een belangrijk punt moest daar besproken worden. Er zaten verschillende medebestuurders aan
tafel en die hadden wat moeite met een beslissing die de voorzitter, de apostel wou nemen. En
op een bepaald moment kreeg de apostel het niet op basis van argumenten goed verwoord en
toen zei hij: “De Heilige Geest heeft mij duidelijk gemaakt dat dit een besluit moet zijn
vanavond.” Toen zeiden de anderen: “Als jij dat denkt, had de Heilige Geest dat ook aan ons
duidelijk moeten maken. Hier is onze map en we vertrekken.” Het hele bestuur lag op zijn gat.
En dat vind ik terecht ook. Als iemand zich op die manier gaat... Er is laatst in de media
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natuurlijk ook iets geweest over apostolisch leiderschap, en daar denk ik: ‘Nu ben je wel van je
plek af. Want nu ga je een zekere autoriteit aan ontlenen die getoetst moet worden binnen het
lichaam.’ Ik geloof echt dat het lichaam van Christus... God is zo wijs. Het staat ook in de bijbel
dat Hij niet de leiding aan eenlingen heeft toevertrouwd, maar altijd binnen de gemeenschap;
daar moet de toetsing zijn. Van alle geestelijke gaven moet toetsing zijn en ook bevestiging
binnen het lichaam. Dat heb je ook in de literatuur kunnen lezen: apostelschap moet bevestigd
worden binnen het lichaam en anders gaat de apostel een eigen visie bouwen.
[O21] En hoe werkt volgens u die toetsing?
[Meulmeester 21] Zoals bij alle geestelijke gaven zie ik dat ze gezien en bevestigd worden door
het lichaam. Dat betekent dat andere mensen, vanuit het lichaam, gelovige mensen, die
bijvoorbeeld zeggen: “Die zouden we daarvoor kunnen vragen.” Dan zeg ik: “Waarom?” “Nou,
weet je, ik heb eens dat en dat meegemaakt...” Dus ervaringen die ze al meemaken met
broeders en zusters, die zien ze dan heel duidelijk als een toegevoegde waarde binnen het
lichaam. Zo heb ik eens iemand gehad die kennis... Liet zien te groeien in kennis van het
Woord. Ik dacht: ‘Die ga ik eens in de middagdienst vragen om iets uit het Woord te delen.’
Daar waren mensen bij, die kwamen die middag naar mij toe en zeiden: “Fijne middag, ik heb
veel geleerd.” Paar weken daarna nog eens een keer. “Die kan je wel vaker vragen.” ‘Oké,
nou..’ En dan ga ik niet over een nacht ijs, maar dan kijk je of iemand ook bevestigd wordt.
Nou en dan zie je: ‘Hé, dat wordt bevestigd.’ Dat kan je op een gegeven moment iemand ook
in functie stellen.
[O22] We hebben eigenlijk de vraag: “Wat is een apostel?” niet gehad; maar ik moet aan u vragen: ‘Hoe
zou u de gave van apostelschap omschrijven?’ Ook qua taken en kenmerken?
[Meulmeester 22] Nou, ja, ik voeg me hier heel erg bij [pakt boekje Willow Creek]. Een
apostel is iemand die een door God gegeven bekwaamheid heeft, dat is dus een geestelijke gave,
om in een nieuwe situatie opbouwend werk te mogen doen, een nieuwe bediening te starten of
een nieuw project te starten of een nieuwe gemeenschap te starten. Dus vooral in die
pioniersfase een belangrijke rol te vervullen. Daar denk ik dat... Dus iets nieuws starten. En ik
denk dat zo iemand ook een goede aansluiting vindt bij de doelgroep die bereikt moet worden,
maar ook in de gaten heeft binnen welke cultuur dat moet plaatsvinden; daar moet hij een
zekere fijngevoeligheid voor hebben. Ik zie apostelschap nog wel eens gekoppeld aan ‘het
missionaire’. Apostelschap en evangelisatie ligt denk ik ook dicht bij elkaar. Maar goed dat is
aan de Heilige Geest om dat te bepalen. Wat bedoelt u precies met deze zin? Kan u dat verder
uitleggen? En dan zie je vaak dat het in een missionaire context, in een nieuw gebied, in een
nieuwe wijk, even los van het bestaande lichaam dus, gewoon in een nieuwe context, een rol
krijgt. En ik denk dat een apostel in een pioniersfase ook een stuk natuurlijk gezag heeft, een
stukje autoriteit heeft om ook beslissingen te kunnen nemen. Dus in die zin denk ik dat het ook
wel dichtbij een stukje leiderschap zit.
[O23] In welke zin is het onderscheiden van leiderschap?
[Meulmeester 23] Dat is een lastige vraag, want ik denk dat die bij mij heel dicht bij elkaar heeft
gezeten. Ik denk dat mijn apostelschap met name gevoed is vanuit mijn leiderschap, omdat dat
bij mij een primaire gave is. Ik denk dat het apostelschap daaruit voortkwam in combinatie met
mijn evangelisatiegave. Ik denk dat je bij apostolisch leiderschap eigenlijk twee gaven aan elkaar
koppelt. Apostolisch en leiderschap; dan ga je uit van de gave van apostelschap en de gave van
leiderschap.
[O24] Binnen uw...
[Meulmeester 24] Binnen mijn gedachten.
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[O25] Ja, dat is waar.
[Meulmeester 25] Dus, dat kan... Dus kunnen bij elkaar zijn, of niet.
[O26] Ja, precies. Maar het onderscheid, zou u dat nog net iets fijner...
[Meulmeester 26] Ik denk dat het apostolische - apostelschap - zich met name richt op een
nieuwe, missionaire context en dat leiderschap kan, binnen het lichaam van Christus, in al zijn
breedte. Leiderschap kan in een jongerenbediening, in een kinderbediening. Dat kan heel
doelgroep gericht, heel specifiek. Terwijl apostolisch leiderschap dan, in jouw terminologie,
echt in een nieuwe missionaire context hoort.
[O27] In zit zo de vragen door te lezen... Ik vraag me af, wat zou u zeggen? ‘Ben je een apostel of heb je
een apostolische gave?’
[Meulmeester 27] Ik zou zeggen: “Die ontvang je en het kan zijn dat het lichaam van Christus er
een functie aan verbind; dan ben je het ook, in de titel zeg maar.” Maar ik gaf je al aan dat ik met
die titels wat minder gecharmeerd ben.
[O28] ‘Accountability’. U legt er al een behoorlijke nadruk op dat er altijd een verantwoording moet zijn,
richting de gemeente. Maar zijn er ook andere mensen waar u ‘accountability’ naar aflegt?
[Meulmeester 28] Ja, ik denk dat juist ook een van de valkuilen van een apostel is, om in een
isolement te verkeren. En dat het daarom heel belangrijk is om rekenschap af te leggen aan...
de apostelen deden dat aan de moedergemeente in Jeruzalem; daar kwamen ze verslag doen. Ik
denk dat dat wel heel erg belangrijk is. En ook dat er kaders uitgezet worden, waarbinnen een
apostel bezig is. En ook dat er dus evaluatie, rapportage, plaats vindt en sturing kan
plaatsvinden. Dat een apostel zich dat ook laat gezeggen. En die heb ik wel gezocht - zowel
intern als extern - dus ik heb ook een netwerkje van een aantal mensen om mij heen, een aantal
adviseurs zeg maar, met wie ik regelmatig contact heb. Aan wie ik situaties voorleg en zeg:
“Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat zou ik hierin kunnen doen?” En daar heb ik wel heel goed
naar geluisterd, naar die adviezen, omdat dat de valkuil is van een apostel.
[O29] Ja, ik vond het wel interessant dat ‘afhankelijkheid’ belangrijk was. In hoeverre zou u zeggen dat
een kerkenraad, of misschien zelfs een gemeente, gebouwd wordt op ‘vertrouwen’? Dat dat misschien wel de
belangrijkste... om elkaar vertrouwen te geven?
[Meulmeester 29] Dit is een sleutel volgens mij voor gemeenschap. Ik weet niet hoe je een
gemeenschap kunt opbouwen zonder vertrouwen. Dat is in de relatie tussen man en vrouw al
zo. Als er geen vertrouwen is, dan ben je klaar met de gemeenschap. En dat is ook binnen het
lichaam van Christus zo. Als je elkaar niet vertrouwd, als je ook elkaar niet respecteert en ook
elkaar niet de ruimte geeft om die geestelijke gaven in te zetten. Als je dat vanuit wantrouwen
doet; dan kan je wel stoppen. Dus vertrouwen is de basis voor elke relatie. Ik denk ook misschien zit dat ook achter je vraag vanuit je... - ik denk even mee vanuit de traditionele
achtergrond, daar wordt nog wel eens met argwaan gekeken naar mensen die je vooruit wilt
schuiven; daar moet alles dichtgetimmerd worden om te voorkomen: “Want het zou maar
gebeuren... dit en dat en dat mis kunnen gaan.” Angst is een hele slecht leermeester natuurlijk,
en ook een hele slechte leider. Wij hebben ervoor gekozen om tegen elkaar te zeggen: “Wie
kiezen ervoor om fouten te maken. We kiezen ervoor om een organisatiecultuur te zijn waar
fouten gemaakt mogen worden; we gaan er wel van leren!” Dus we gaan heel goed kijken wat
er fout ging. Maar als je geen fouten mag maken, als je bij een pionier bij voorbaat al gaat
zeggen wat hij moet doen, dan ga je een apostel helemaal in een kooitje stoppen waar hij
benauwd van wordt. Geef die apostel maar de ruimte en geef die pionier maar de ruimte, en
laat die mensen maar ontwikkelen. Maar kijk wel heel goed, vanuit de sturing wat er gebeurd.
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En dan zie je gewoon fouten die gemaakt worden, en dat zijn geweldige leerpunten in het hele
proces. Dat is wel, met name rondom apostelschap, want dat zijn vaak wel mensen die een
beetje weten wat ze willen: “Zorg dat je een goede relatie van vertrouwen hebt, maar geef ook
ruimte. Laat iemand ook gewoon even experimenten en laat dat niet van te voren al afbranden
vanuit je bestuurlijke lijn. Geef gewoon de creativiteit de ruimte.”
[O30] Dat boekje is [=Willow Creek], wat apostelschap betreft, redelijk leidend voor u?
[Meulmeester 30] Ja, ik denk het wel.
[O31] Zijn er nog andere werken die u daarnaast heb gelezen, die ik misschien ook zou moeten lezen?
[Meulmeester 31] Nee, overal waar het gavenprincipe aan de orde komt, Christian Schwartz zei
ik, ja er is natuurlijk een heel rijtje met dat soort boeken, maar het komt steeds om hetzelfde
neer. Ik kan even een kopietje maken van ‘apostelschap’ dan kan je die even meenemen.
[C32] Bedankt. Als ik u nog een aantal vragen zou mogen stellen over apostolisch leiderschap? Misschien
meer vanuit het idee dat het iets vanuit de vijfvoudige bediening is, want ik ben vooral benieuwd hoe u daar
over nadenkt en dan vooral de contextualisatie daarvan. U ziet de vraag: ‘Hoe past het binnen de huidige
tijdsgeest?’ Denkt u dat het daar goed op aansluit? Zie u het goed binnen de Nederlandse context en in
hoeverre is missionair-zijn te vergelijken met apostolisch-zijn?
[Meulmeester 32] Even kijken hoor, je zit hier hé? [wijst op vragenformulier]
[O33] Ja; ik ben benieuwd hoe u daar over nadenkt en of u er überhaupt een mening over hebt?
[Meulmeester 33] Ja, ik denk, maar ik kan dat niet goed beoordelen, omdat ik me niet helemaal
ingelezen heb... Jij hebt ongetwijfeld meer gelezen over apostolisch leiderschap. Ik werk vanuit
het gavengerichte denken, maar heb niet helemaal gestudeerd op dit onderwerp. Maar mijn
ervaring ermee is dat het heel sterk geprofileerd wordt en daarvan denk ik dat het eigenlijk niet
past in de Nederlandse context. Omdat de Nederlandse, moderne cultuur is een
netwerkcultuur. En een netwerkcultuur bestaat eruit: ‘Wat kunnen mensen toevoegen en waar
heb je wat aan?’ Dus in principe, het lichaam van Christus past daar wel heel goed in. Dus
binnen die context denk ik dat je apostelschap heel goed kan inzetten, maar als iemand hier
komt, met de melding, binnen een missionaire context: “Ik ben een apostel en ik ga hier...” Je
hebt dan de cultuur tegen en ik denk dat je eigenlijk daarmee een oude, hiërarchische
kerkstructuur implementeert, alleen dan onder een charismatisch/evangelisch jasje. Dus ik
denk dat je en de aansluiting bij de cultuur mist, en je eigenlijk gewoon nog veel te veel in het
hiërarchisch kerkmodel denkt.
[O34] Dus u zou zeggen dat het netwerk beter werkt; iets meer gespreid; het priesterschap van alle
gelovigen; dat soort dingen...?
[Meulmeester 34] Ja, en van daar uit naar boven. Wat ik gelezen heb als het gaat om
apostelschap is nog veel te veel functiegericht denken. En dan krijg je vijf functies in de
gemeente, en dan heb je daaronder ‘het Lichaam’. En dan denk ik: ‘Nou, volgens mij heb je het
lichaam, en daar komen de functies uit naar boven.’ En dan bedoel ik met dat hiërarchisch
denken vanuit de kerkgeschiedenis, waarin je de bisschoppen had en de dominees; de
geestelijken en de lekencultuur. En natuurlijk, een functie, als je een functie hebt, hoort daar
een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Als ik voorganger ben, of als iemand oudste is bij ons,
dan hoort daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij. En de bijbel zegt ook dat je iemand
vanwege hun functie, “dubbele eer mag waardig achten”. Dat mag er allemaal zijn omdat ze
gerespecteerd worden omdat ze toch in een behoorlijke verantwoordelijke functie ten opzichte
van het lichaam. Maar niet ‘top-down’. Dus dat is de aansluiting bij de cultuur. Ik denk dat als
je zo apostolisch leiderschap implementeert in Nederland dat daar niet veel mensen in de
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moderne wereld daarop staan te wachten. Binnen de missionaire context denk ik dat
apostolisch leiderschap prima kan functioneren, mits het maar vanuit de gaven naar boven
komt. En mensen meteen duidelijk wordt gemaakt: ‘Iedereen heeft hier gaven, maar deze
broeder of zuster heeft een specifieke gave om die taak te kunnen doen.’ En dan krijg je
draagvlak.
[O35] Denkt u dat het in die zin, om meer een Amerikaans concept is?
[Meulmeester 35] Nou, ja, ‘Netwerk’ komt uit Amerika, dus ik denk dat het meer, en dat zie je
natuurlijk wel... Er is een soort tegenbeweging gekomen, ook tegen het traditionele
kerkmodel. En daar heb ik deze beweging in gezien, dat je ziet van: ‘We zijn een beetje
stukgelopen op de traditionele kerkopvatting en dan met name op het leiderschap binnen de
kerk, en daarom een alternatief gezocht. Van daar de vijfvoudige bediening opgepakt.’ En ik
geloof in de vijf bedieningen die daar genoemd worden, maar dan opkomend vanuit de gave.
[O36] In hoeverre ziet u, ik merkte dat u best wel... Er zouden voorgangers zijn die zouden zeggen: “Het
maakt niet uit, als het aansluit bij deze samenleving, dit is gewoon het model.” En u zei eerder al - toen we
het daarover hadden - dat u kijkt naar: “Waar zijn de behoeften en dan gaan we daar instappen.” Dat is
heel erg contextualisatie. Zou u daar iets meer over kunnen zeggen? Dat jullie bewust op die manier bezig
zijn?
[Meulmeester 36] Ja, dat heeft ook te maken met dat ik niet geloof in modellen, omdat elk
model strandt op de context. En juist daar is de kerk helemaal in verlamd geraakt door
modellen en protocollen op te stellen die vervolgens geïmplementeerd moesten worden. Ik
denk ook zelfs niet dat je vanuit een landelijk deputaatschap ‘Evangelisatie’ kan bepalen wat het
model voor evangelisatie is; dat is echt heel erg contextueel bepaald. We moeten heel erg
‘bottom-up’-denken en ik geloof dat dat maatschap is dat door Gods Geest geleid wordt.
Wanneer je ergens begint, gaat God mensen op de weg brengen. En dat is in wijze de
richtingaanwijzer die jou bepaald hoe het verder moet ontwikkelen: ‘Wat wil God met die
mensen? En wat zijn dat voor mensen?’ Zo heb ik die beweging mee mogen maken, ik ben
helemaal op nul begonnen hier zo. Rond de tafel, bijbelstudie doen. En ik zag wat God in die
mensen aan het doen was. En ik dacht: ‘Wie ben ik om daar iets van te vinden? God laat u maar
zien wat u met die mensen wil.’ En ik zag mensen die geestelijke gaven van God kregen en dan
dacht ik: ‘Ja, het zou misschien niet direct...’ Ik had dat natuurlijk niet verwacht van te voren,
maar God heeft het wel gegeven. Dan is het mijn verantwoordelijkheid als leider, niet of ik
Pietje of Jantje mag, maar of ik de persoon ruimte kan geven om die geestelijke gaven ook in te
zetten. En zo geloof ik dat gemeente A ook heel anders kan zijn dan gemeente B. En dat er dus
een potentieel aan geestelijke gaven door de Heilige Geest gegeven wordt in de mensen, waar
je gewoon mee hebt te ‘dealen’. Waar je iets mee moet doen, waar de rentmeesterschap ligt.
En dat zijn de bouwstenen. En met die bouwstenen kun je - als je dan de gave van leiderschap
hebt, of apostel - dan kan je daar met die bouwstenen iets doen. Maar het is Gods werk; het is
zijn Kerk en het zijn Zijn mensen. En als je te sterk vanuit je eigen functie binnenstapt in een
context, dan zet je jezelf meteen neer. ‘Ik ben de apostel.’ Dat geeft eigenlijk al een soort van
hiërarchische verhouding aan. Terwijl je, ik ben helemaal meegegroeid met de groep en ben
een van de gelijken, alleen ik heb wel een speciale verantwoordelijkheid en een functie.
[O37] Want dit is denk ik een kernpunt, wat ik ook terug zie in het apostolisch leiderschap zoals dat...
Namelijk ‘het vrijzetten van mensen in hun eigen bediening, gave, of...’ In hoeverre denkt u dat dat heel
erg binnen de samenleving speelt. Waarom komt dat op dit moment zo op denkt u? In dat iets wat de
Heilige Geest doet? Of is het ook iets wat gewoon in deze samenleving zo speelt?
[Meulmeester 37] Heb je het nu over de kerk of gewoon...
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[O38] Zeg maar het idee dat leiders, geroepen zijn om anderen mensen vrij te zetten in hun bediening; om
iedereen in te zetten. Is dat iets wat bij deze tijd hoort?
[Meulmeester 38] Nou, dat speelt wel mee denk ik, want ik zie ook binnen de
ondernemerswereld dat er steeds meer mensgericht leiding wordt gegeven. Dus er wordt veel
meer gekeken: ‘Wat zit er voor potentieel in jou en hoe kan ik dat faciliteren?’ Dus veel minder
de doelen van de organisatie en jij bent gewoon een productie-eenheid. En zo hebben we
natuurlijk lange tijd gewerkt. Eigenlijk ook binnen de kerk. En ik denk dat het in die zin wel
een goede beweging is. Of dat door de Heilige Geest wordt ingezet, dat weet ik niet. Maar ik
vind het wel onze roeping - als christenen - om zo naar mensen te kijken. Omdat ik denk dat
daarmee ook de kanalen open komen. De bedrijven zijn er ook achter, dat je veel beter iemand
kunt waarderen op zijn sterkte. Ik was bij Marc Lammers - de hockeycoach, dus ik ben heel
breed, ik haal overal input vandaan - maar die vertelde hoe hij zijn team gecoacht heeft, en die
geeft dus aan dat hij in het begin heel sterk was op de zwaktes van zijn team, om die steeds te
verbeteren. Op een gegeven moment dacht hij: ‘Dat kunnen ze gewoon niet, dus ik moet
niet... Die mensen moet ik inzetten op de plek waar ze het sterkste zijn. En ik moet van een zes
een negen maken, in plaats van een vier een zes.’ En als je daar over nadenkt, en dat ook steeds
tegen mensen communiceert: “Jij hoeft niet alles te doen in het lichaam; jij hoeft niet alles te
kunnen.” Dat zeg ik regelmatig van het podium: “Als u tien gaven heeft, dan wil ik graag even
met u praten want dan bent u waarschijnlijk uit de hemel gekomen, want dan bent u een heel
bijzonder mens. En ik denk dat u er maar drie hebt. En als u er vijf hebt, dan moet de boel
misschien nog een beetje uitkristalliseren.” En dan krijg je die relaties van onderlinge
afhankelijkheid, waar we net al over spraken. Dus is dat een beetje antwoord op je vraag?
[O39] Dat is denk ik een heel bruikbaar antwoord. Zou u verder nog iets toe willen voegen?
[Meulmeester 39] Nee, ik ben heel benieuwd naar je resultaat, dat wil ik graag even lezen. En
ik vond het ook verrassend dat je met dit onderwerp kwam, want ik denk dat er heel weinig zeker in de kerken die een gereformeerde of reformatorische achtergrond hebben - is dit een
begrip wat helemaal niet bekend is, denk ik. En ik hoop wel dat de kerken in Nederland meer
vanuit hun gaven gaan denken, in plaats vanuit de functie. Want anders krijg je allemaal vragen
over waar een functie dan aan moet voldoen, en dan zie je dat er eigenlijk alleen maar naar
competenties als studie, opleiding... Terwijl ik denk: ‘Waar lees ik ergens in zo’n profiel:
gaven?’ Nou, dan krijg je straks - stel dat de CHE hier iets mee gaat doen - dan krijg je een
cursus ‘apostolisch leiderschap’. Nou, dan heb je op een gegeven moment de theorie geleerd,
terwijl eigenlijk de mensen die de geestelijke gaven hebben, die zullen dat in de praktijk gaan
doen. Die zullen er ook blij van worden, en die zullen ook zien dat God juist dat plan met hun
leven had. Nou ja, als jij daar wat in kan helpen, dan zou dat mooi zijn!
[O40] Dat zou zeker mooi zijn. Dank u wel in ieder geval.
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Bijlage 11: Transscript van het interview met Matthijs
Vlaardingerbroek
[O0] Introductie
[O1] Je betrokkenheid stopte daar dan of niet? Begint die ergens?
[Vlaardingerbroek 1] Welke betrokkenheid?
[O2] Je betrokkenheid bij het onderwerp.
[Vlaardingerbroek 2] Nou, mijn betrokkenheid bij het onderwerp is dat ik er wel dat ik er
gedachten over heb.
[O3] Ik ben benieuwd.
[Vlaardingerbroek 3] Ik denk dat er binnen Nederland een argwaan is om met titels te gaan
gooien, omdat het al snel een titel wordt. Op een gegeven moment is één van jouw vragen:
“Ben je een apostel of heb je een apostolische bediening?” Dan denk ik dat mensen eerder
zeggen: “Ik heb eerder een apostolische bediening, dan dat ik een apostel ben.” Want zodra je
iets bent, dan wordt het ook gelijk een titel en dan wordt het iets waar je misschien wel of niet
je meerwaarde uit gaat halen. Dus dan moet je... En het tweede waarom ik er niet heel erg mee
bezig ben, is omdat er niet een heel duidelijke definitie is van: ‘Wat is nou een apostolische
bediening?’ Daar zijn zoveel verschillende ideeën over. Je hebt natuurlijk Wagner die de hele
wereld heeft onderverdeeld in apostelen en dan wordt het gewoon een hiërarchisch systeem.
En als zijn vriend bent, dan kan je apostel worden van je eigen land. Daar geloof ik helemaal
niet in.
[O4] Nee. Je hebt het wel gelezen?
[Vlaardingerbroek 4] Ja. Dan heb je natuurlijk binnen de charismatische wereld, als je een
beetje goed op een podium en enthousiast bent, dan wordt je ook al apostel genoemd. Dus dan
wordt het een soort besmet begrip, ‘apostel zijn’. En je hebt natuurlijk vooral in Engeland
verschillende mensen die zich apostel hebben genoemd, die worden dan te groot en op een
gegeven moment zijn er dan mensen die daar tegen in gaan. En dan zeggen ze: “Kom niet aan
de gezalfde.” Doordat je mensen een titel geeft, loop je het risico dat ze groter zijn dan ze
daadwerkelijk zijn. En dan krijg je een naar identiteitsverschil. [onverstaanbaar] Maar in het
kader van ‘iedereen is gelijk; we hebben allemaal verschillende bedieningen gekregen; dit is
jouw kracht, dit is mijn kracht.’ Dan kan iemand zeker apostolisch leider zijn.
[O5] En hoe werkt dat?
[Vlaardingerbroek 5] Hoe werkt dat dan? Ik denk dat een apostolisch leider is iemand die de
gemeente, misschien wel de gemeente breder dan eigen gemeente, landelijk mee kan nemen
een bepaalde richting in waarvan hij denkt dat God die richting doorgeeft. Dus ik denk:
apostolisch leiders zijn een beetje de trekboten in zo’n Rotterdamse haven. Je weet wel, van
die boten die trekken dan zo’n groot log schip en sommige duwen dan van achter, sommige
trekken van voren en die bepalen dan welke kant een kerk of de kerk, ligt eraan hoe groot je
bediening is, op gaat.
[O6] Maar er zouden dus ook bedieningen kunnen zijn die zo groot als Nederland zijn?
[Vlaardingerbroek 6] Ja, er zullen mensen zijn die een invloed hebben om de kerk in Nederland
een bepaalde kant op te duwen. Ja.
[O7] Het is puur dat aspect? Het duwen of trekken van een kerk?
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[Vlaardingerbroek7] Het heeft te maken met richting bepalen; met nieuw land ingaan, een
nieuwe kant op gaan. Dus een apostolisch leider is iemand die nieuwe dingen start en mensen
erin mee kan nemen. En richting kan aangeven. Dat denk ik. Maar dat zou mijn definitie zijn.
[O8] Heb je die zelf bedacht of is die aan de hand van bepaalde inzichten?
[Vlaardingerbroek 8] Ja, je leest natuurlijk verschillende boeken. Kijken naar wat ik denk dat
apostolische leiders doen, is: ze verzamelen mensen om zich heen. Het zijn mensen die
netwerken creëren. En door zo’n netwerk – automatisch - krijg je landelijk invloed. Maar het
in natuurlijk niet zo dat één persoon tegen de PKN kan zeggen van: “Jongens, we gaan naar
links in Nederland,” en iedereen naar hem luistert. Maar omdat je invloed uitoefent. Dus ik
denk een apostolisch leider is vooral iemand die zich bewust is dat hij invloed heeft en dat hij
heel bewust die invloed uitoefent. Maar dan zich je gelijk weer tegen het punt: je moet
oppassen dat je niet gaat manipuleren. Dat is altijd zo...
[O9] Wie zijn dan in dit geval apostelen in Nederland?
[Vlaardingerbroek 9] Mensen die invloed hebben op de kerk in Nederland? Goede vraag. Ik
denk dat ze er wel zijn, maar ik denk dat je ze niet heel erg goed ziet. Het zijn bijvoorbeeld niet
de mensen die heel erg staan te juichen of te springen. Ronald van der Molen heeft invloed
gehad met zijn website gemeentestichting punt nl en van daar uit het ‘churchlab’ netwerk wat
hij nu leidt; hij heeft een hele grote impuls gegeven aan gemeentestichting in Nederland,
waardoor er ook... Toch wij, Ronald en ik, dertien jaar geleden begonnen, waren we nog de
enige twee die het ongeveer deden; die manier van gemeente-zijn. En nu zie je dat er een hele
golf is gekomen en daar heeft hij zeker een rol in gespeeld. En omdat bestaande kerken
nadenken over gemeentestichting is er ook weer een invloed die kant op. Ik denk dat ik die rol
ook heb gespeeld op het gebied van ‘emerging church’ en gemeentestichting. Dat is iets wat
Ronald en ik allebei hebben gedaan. Maar ja, dat denk ik wel.
[O10] Gaat het dan puur om kerkplanting of ook andere ideeën?
[Vlaardingerbroek 10] Nee, het gaat natuurlijk niet alleen om kerkplanting; het gaat erom...
Apostolische leiders zijn ook mensen... Ik denk zo iemand als Antonie Fountain, die opkomt
voor gerechtigheid in Nederland; dat zou ook iemand kunnen zijn die apostolisch leider is.
Alleen, daar loopt hij gillend van weg vanwege zijn eigen achtergrond. Dat is een stoere,
rokende apostel. Maar zo zien we elkaar helemaal niet. We doen gewoon wat onze passie is,
wat we denken dat we moeten doen en ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’
[O11] Hoe werkt die beïnvloeding naar Nederland? Is dat gewoon iets doen en dan kijken of mensen
volgen? Of is het opzettelijke agendasetting?
[Vlaardingerbroek 11] Ja, opzettelijke agendasetting. Door artikelen die je schrijft, boeken die
je schrijft; landelijke platform zoeken, landelijk platform de ruimte geven om daarin te
communiceren zodat je breder mensen mee kan nemen. Dat doe je wel heel bewust. Dat doe ik
wel heel bewust.
[O12] Zijn er ook apostelen die invloed hebben maar daar totaal niet mee bezig zijn?
[Vlaardingerbroek 12] Ja, ook. Ik denk dat het een mate is waarin je... Kijk, een apostel start
nieuwe dingen, wil mensen daarin meenemen, wil invloed uitoefenen. Maar de grootte waarop
je invloed kan uitoefenen en de mate waarin je mensen mee wilt nemen verschilt per persoon
natuurlijk.
[O13] Maar iemand die gewoon in een wijkje een kerkje begint?
[Vlaardingerbroek 13] Als pionier? Helemaal uit niets? Ja, die kan je gewoon... Dat is het
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moeilijke van jouw definitie van apostolisch leiderschap; wanneer plak je het wel op iemand,
wanneer plak je het niet op iemand? Dus moet je het wel willen gebruiken? Wat is de
meerwaarde om ‘apostolisch leiderschap’ te gebruiken?
[O14] Vindt jij dat er meerwaarde is?
[Vlaardingerbroek 14] Nee, ik denk dat het alleen maar meer nadelen aan zitten dan voordelen.
Als iemand apostolisch leider is, hoeft hij zo niet benoemd te worden; het geeft hem niet meer
kracht, het geeft hem niet meer erkenning. Een apostolisch leider is toch wel iemand die dingen
doen. Dus het is eerder iemand die na afloop vergeving vraagt dan toestemming van te voren.
Dus het zal hem niet helpen; daardoor wordt hij niet een betere leider. Het nadeel is dat als je
iemand apostolisch leider gaat noemen, dat je tegen de woorden van Jezus ingaat die zegt:
“Geef elkaar geen titel. Waarom zou je iemand ‘leider’ noemen, waarom zou je iemand ‘vader’
noemen, waarom zou je iemand ‘rabbi’ noemen? Er is maar één, jullie zijn allemaal gelijk.” Dus
je creëert verschillende lagen in de kerk, en daar ben ik absoluut tegen.
[O15] Maar je sprak wel over bediening. Hoe verhoudt dat zich hiermee?
[Vlaardingerbroek 15] God geeft bepaalde bedieningen in de kerk; ik geloof, er zijn mensen die
zijn evangelist. Nou zijn er sommige mensen die zeggen: “Ik ben evangelist,” andere noemen
zich evangelist, anderen praten er nooit over maar leiden wel mensen tot de Heer. Wat heeft
het nou zin om iemand wel of niet evangelist te noemen? Ik kan me voorstellen dat binnen een
stukje onderwijs het nodig is om te zeggen: “Jongens, God geeft verschillende bedieningen
binnen de kerk en een van de bedieningen is de apostolische bediening en de apostolische
bediening is iemand die zo en zo doet.” Dan is er een meerwaarde, dan kan je er over praten.
Maar ik kan me niet voorstellen dat Petrus rondliep en dat hij zei: “Hallo, ik ben apostel
Petrus,” of zo.
[O16] Zie je hem werken vanuit een bediening of was het om het even of Jezus het een term gaf?
[Vlaardingerbroek 16] Petrus had een hele duidelijke opdracht; hij had een opdracht, een
roeping van God, en daar gaf hij gevolg aan. En of je daar wel of niet een titel boven plakt is
niet belangrijk. Dus je moet weten wat je eigen opdracht is.
[O17] Dat zou je tegen iedereen zeggen.
[Vlaardingerbroek 17] Ja. Wat is de opdracht, wat is de roeping die God jou heeft gegeven? En
wat is het gavenpakket die je daarbij hebt gehad? En ga daar lekker mee aan de slag. En daar wil
ik alle ruimte aan geven.
[O18] Die gaven en bedieningen hoef je niet per se te benoemen?
[Vlaardingerbroek 18] Ik zou er geen titels van maken. ‘Apostolisch leider’ is gelijk een titel;
het is geen functieomschrijving, want het zegt helemaal niets. Een functieomschrijving is
duidelijk wat die persoon doet. Het is een jargon, die heel snel een titel wordt waardoor de ene
zich verheft boven de ander. Dat is mijn allergie.
[O19] Hoe bekijk je dit alles vanuit Hirsch? Die je volgens mij het meest van iedereen uit Nederland heb
bestudeerd?
[Vlaardingerbroek 19] Ja. Nou, ik denk Hirsch beschrijft het ook als een soort herkenning. Als
een soort van wat mensen doen, en die geeft er een stukje onderwijs over. Maar ik heb niet het
idee dat Hirsch dat doet aan de hand van dat hij het als titel gebruikt. Dat is dus het hele titel,
‘ik ben’ of ‘ik heb’ ding.
[O20] Maar bij hem komt het wel nadrukkelijk naar voren. Vindt je dat storend?
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[Vlaardingerbroek 20] Nee, het is Amerikaans. Past misschien wel in die cultuur. Amerika heeft
een hele CEO-cultuur. Zodra je een Nederlandse jongen ‘CEO’ op zijn visitekaartje gaat
zetten, dan denkt de rest van christelijk Nederland: ‘Haha, wat doe je nou jongen?’
[O21] Maar je denkt dat dat totaal niet past binnen Nederland?
[Vlaardingerbroek 21] Niet binnen de kerk nee. Nee, het hele idee dat mensen een titel aan
zichzelf geven; dat past niet in de Nederlandse kerkcultuur. Behalve dan de geaccepteerde
dominee, maar daar zet ik ook mijn vraagtekens bij. Het is misschien wel een stukje anabaptistgedacht. We zijn allemaal gelijk; afhankelijkheid vieren. Zo’n dominee... Van de week moest ik
spreken in een gemeente in Engeland. Dat is een gemeente, daar lopen tien professionals rond
en die voorganger is landelijk bekend. Hij zei: “Matthijs, we willen graag dat je gaat spreken
over ‘hoe kan een gemeente eruit zonder professionals,’ want we willen graag dat iedereen hun
taken neemt.” En we hadden het gehad over is het ‘nature’ of is het ‘nurture’: iedereen heeft
van God de gave gekregen om op zijn eigen benen te staan. Als je deel bent van een kerk waar
heel veel professionals zijn, wordt je vanzelf afhankelijk. Dus volgens mij maken titels en
professionals mensen niet sterker in de kerk, maar maken ze alleen maar afhankelijk. En niet
eens van God.
[O22] Dus daar zit wel een andere gedachte achter?
[Vlaardingerbroek 22] Ja, ik denk een apostel is iemand die mensen toerust tot dienstbetoon,
Efeze 4. Dus de vraag is: ‘Wat voor dienstbetoon is de vrucht van zijn bediening?’ Het hele idee
is dat je mensen sterk maakt, dat je ze toerust, zodat zij beter kunnen functioneren.
[O23] Hoe doe jij dat?
[Vlaardingerbroek 23] Ruimte creëren. Je moet ruimte creëren. Je kiest of voor een stukje
perfectie waar alleen professionals aan kunnen voldoen of je kiest voor: ‘Fouten maken mag,
falen is geen probleem, we gaan met elkaar aan de slag. We zien wel hoe ver we komen en ik
zie dat talent in je. Ik ga jou de ruimte geven, coaching geven, zodat jij steeds beter wordt.
[O24] Maar je werkt wel vanuit Efeze 4; dat toerusten is wel iets belangrijks voor je?
[Vlaardingerbroek 24] Dat zitten we gelijk op het apostolische, dat vind ik wel leuk. Ik ben
geen leraar, dan ben ik waarschijnlijk iets meer het apostolische type erin. Mooiste wat ik kan
doen is dingen ontwerpen, zodat andere mensen daar gebruik van kunnen maken. Ik heb
bijvoorbeeld een website ‘creatief gebed punt nl’ - daar vindt je honderdvijftig creatieve ideeën
- en het idee is dat de kerk van Nederland daar gebruik van kan maken. Ik heb een website die
heet ‘creatief kinderwerk punt nl’ - daar vind je meer dan driehonderd creatieve kinderwerk
ideeën. Die wordt op zaterdag heel druk bezocht; al die kinderwerkers denken: ‘Owh, shit, ik
heb morgen kindernevendienst; heeft Matthijs nog een leuk idee?’ Dus ik denk dat dat wel een
deel is van... Vooruit lopen, dingen bedenken, creatief zijn; maar die lijn richting de kerk in
Nederland heel goed houden zodat gewone mensen daar sterker van worden. Dus dat vind ik
het leukste om te doen. Als ik iets doe, iets maken, cursus, of een artikel schrijven waardoor
andere mensen sterker op hun benen gaan staan. Dat zal wel apostolisch zijn. Dat is leuker dan
leiding geven aan een netwerk en het echte leiderschapsding. Dus ik ben misschien meer
apostel dan leider.
[O25] Kan je die twee dingen los van elkaar zien?
[Vlaardingerbroek 25] Natuurlijk, niet elke leider is een apostel; je kan ook een manager-leider
hebben. En niet elke apostel hoeft automatisch een leider te zijn van een organisatie, in de zin
van een directeur of een voorzitter. Ik denk de meeste apostelen zijn geen voorzitter van een
bestuur of directeur van een organisatie.
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[O26] Maar wel een leider van een netwerk?
[Vlaardingerbroek 26] Nou, het zal misschien niet de podiumleider zijn. Leiderschap is niet in
de zit van... Heel vaak zitten de managers op de stoel van de directeur en de stoel van een
voorzitter van een stichting. En de apostel is al lang weer vertrokken; dat is wat vaak gebeurd.
Er komt iemand en die start iets, en dan is het nog helemaal zonder structuur en die apostel
vindt het helemaal geweldig. En zodra de managers arriveren en de statuten worden
opgeschreven en het beton wordt gespoten, dan is die apostel al weer verder om iets nieuws te
gaan doen.
[O27] Hoe doe je dat hier, in de dertien jaar dat je hier bezig bent? Rondom institutionalisering?
[Vlaardingerbroek 27] Ik ben de eerste vijf jaar heel intensief betrokken geweest. Toen op een
gegeven moment heb ik wat afstand genomen, zodat andere mensen ruimte konden krijgen om
in het leiderschapsteam te gaan, toen was ik eigenlijk alleen nog maar op de achtergrond
aanwezig. Dat heeft een paar jaar zo geduurd, en nu ben ik opnieuw betrokken in het
leiderschapsteam en geeft daar nieuwe impulsen aan. Dus voor mij was het goed om op een
gegeven moment een stukje afstand te nemen, zowel als ik er sta dat mensen zeggen: “Matthijs
kan dat zo goed en dan ga ik lekker zitten.” Dus door expres afstand te nemen creëer je ruimte
dat mensen zeggen: “We moeten iets doen. En ik kan iets doen. En dit vind ik hartstikke leuk
om te doen.” En ten tweede was het ook wel prettig voor mij, want na vijf jaar moet ik weer
iets nieuws doen. Maar als ik een tijdje weg ben geweest vind ik het ook weer leuk om er in te
komen.
[O28] Dus op die manier hou je beweging gaande, of zou je dat niet zo omschrijven?
[Vlaardingerbroek 28] Ja, hou je beweging gaande. Ja. Je houdt beweging gaande. Doordat
nieuwe mensen ruimte nemen, en dan gaan nieuwe mensen weg, en dan stap je op een gegeven
moment weer erin of niet. Je moet elke keer kijken. Vaag hé?
[O29] Nou... Hoe zorg je dat beweging blijft?
[Vlaardingerbroek 29] De vraag is: ‘Waar wil je naartoe bewegen?’ Dus wat is beweging? Ik wil
dat mensen blijven groeien. Dat betekent dat wij er voor hebben gekozen om in ons
leidersteam zoveel mogelijk mensen uit de wijk op te nemen. We hebben nu drie dames uit de
wijk die samen met mijn vrouw en ik leidinggeven aan de gemeente. En al die drie dames zitten
in de bijstand en hebben geen middelbare school opleiding gehad. Dus dat vraagt om een hele
andere manier van leiderschap. Dan ga je van hbo-leiderschap naar lbo-leiderschap. Dat vraagt
beweging. Omdat je die mensen ruimte geeft zie je groei, zie je hen bedieningen oppakken. Dat
soort dingen. Het hoeft niet zozeer groot te worden als het de diepte ingaat en mensen groeien.
[O30] Je had het al even over netwerken. Geloof je dat die belangrijk worden?
[Vlaardingerbroek 30] Ja, ik geloof in een ‘post-denominationele tijd’. Ja, absoluut. Als wij
over dertig jaar hier praten dan... Paar clubs worden steeds groter; je ziet bijvoorbeeld dat de
Unie samengaat met de Vrije Baptisten en zo. Maar ik denk dat als je dertig jaar verder kijkt,
dat denominaties heel klein zijn en dat mensen elkaar ontmoeten via netwerken. En dat er
binnen die netwerken bepaalde voortrekkers zijn; dat zijn voorbeelden, dat zijn voortrekkers
die niet zozeer voorzitter van bestuur zijn, maar wel landelijk een stukje erkenning hebben.
Waar mensen naar kijken en die daarin een stukje leidinggeven.
[O31] Zie je daar nu al voorbeelden van?
[Vlaardingerbroek 31] Ja, ik denk... Ik heb aan het begin gestaan van het ‘emerging’ netwerk.
Dat is bij ons in de woonkamer van start gegaan doordat ik op een gegeven moment ben gaan
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blogger en stukjes erover ben gaan schrijven, mensen reageerden en gezegd: “Jongens, ik bied
een Chinese maaltijd aan, wie vindt het leuk om over dit soort onderwerpen te kletsen?” En
toen zat op een gegeven moment - wat nu een beetje de dertigers, veertigers zijn van
evangelisch PKN-Nederland - zaten toen met elkaar te praten. En toen kwam op een gegeven
moment Johan ter Beek; die is begonnen met zijn dingen. Maar ik ben geen onderhouder van
zo’n netwerk, op een gegeven moment vervalt zo’n netwerk weer. En nu zijn er weer wat
andere netwerken. Dat is het leuke van een netwerk; die komt, je ontmoet elkaar, relaties
ontstaan en dan kun je ook elkaar een paar jaar niet meer zien en dan gaat het op een andere
manier weer verder.
[O32] Zijn er op dit moment functionerende netwerken in Nederland?
[Vlaardingerbroek 32] Ik denk, een functionerend netwerk is ‘Churchlab,’ waar Ronald van der
Molen en verschillende mensen bij betrokken zijn. ‘Urban Expression’ is een netwerk; een
vriendennetwerk van acht gemeentenstichtende organisaties. Je heb ICP... Dus ik denk dat er
een aantal netwerken zijn die ook echt op netwerkbasis met elkaar omgaan. Een van die dingen
is gesloten portemonnee: we doen gewoon dingen voor elkaar omdat we elkaar mogen, omdat
we vrienden zijn. Iedereen houdt gewoon de portemonnee daarbij zoveel mogelijk dicht.
Terwijl bij denominaties altijd de vraag is: “Hoe ga je het toevoegen elk jaar?” En ik denk dat er
echte zorg voor elkaar is. Dus ik denk dat het voordeel van een netwerk is dat je... je moet zelf
aan de bel trekken bij een netwerk, dus als je binnen een netwerk coaching wil, moet je
zeggen: “Ik wil coaching.” En dan zijn er mensen die zeggen: “Ik wil je graag helpen.”
‘Accountability’ is wel spannend; het draait ook vooral om relaties, maar is minder
gestructureerd binnen een netwerk.
[O33] Draag je aan iemand verantwoordelijkheid af?
[Vlaardingerbroek 33] Draag ik aan iemand verantwoordelijkheid af? Ja, aan het
leiderschapsteam van mijn gemeente: aan die drie dames. Aan het bestuur van ‘Urban
Expression’ waar ik bij betrokken ben. Aan mijn vrouw. Maar niet aan iemand die boven mij
staat, maar dat past mij ook helemaal niet. Daar ben ik veel te veel een vrije vogel voor. Ik vind
supervisie heel belangrijk en ik vind reflectie heel belangrijk; maar dat is niet hetzelfde als
verantwoording afleggen. Met een supervisor, dan ga je een supervisietraject in en dan leg je
tijdens twaalf sessies je hele ziel bloot en dan wordt je helemaal doorgevraagd. Super.
Verantwoording afleggen is aan iemand uitleggen waarom en wat je hebt gedaan. Denk ik. Ik
vind supervisie heel belangrijk. Ik zou heel veel evangelische leiders in Nederland gunnen dat ze
een aantal supervisie sessies gaan doen en zich bewust worden van hun schaduwkanten en van al
hun motivaties, waarom ze dingen doen, en van hun angsten. Want dat is het gevaar van als je
een positie krijgt en je krijgt ook nog eens titels en mensen gaan projecteren. Want dat gebeurt
natuurlijk, vooral met apostolisch leiders: het zijn van die mensen die staan op een podium, ik
sta natuurlijk ook veel op het podium, en die... Mensen hebben toch het idee van: ‘Ik ben een
christen, ik ben zwak,’ maar jij bent op een gegeven moment de sterke perfecte leider. En dat
zijn projecties die mensen dan op andere mensen plaatsen. En als je niet heel erg voorzichtig
bent, ga je dat nog geloven ook over jezelf. Want iemand mens heeft zijn eigen haken en ogen
waaraan dat soort projecties heel makkelijk blijven hangen. Dus als je op een podium heb
gestaan, komen mensen van: “Dat was heel gezalfd, broeder,” en “Je hebt zo’n invloed op mijn
leven gehad,” en “Als ik naar u kijk, dan zie ik echt de Heilige Geest door je leven werken.” Dat
is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als je dat echt gaat geloven over jezelf, dan op een gegeven
moment wordt je iemand die zonder schaduw leeft. Dus dan denk je dat je iemand bent. En als
je dan geen zicht heb op je eigen schaduwkant, je eigen menselijkheid, al je verschillende
motivaties die door die liefde van Jezus heen vermengd zijn, waardoor het nooit puur is wat je
doet. Dan ga je op een gegeven moment flink op je muil. En dan val je en dan zeggen al die
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mensen: ‘Kijk, dat is een zondaar, moet je eens kijken wat hij heeft gedaan.’ Dat is heel
gevaarlijk. Hoeveel gasten, als ze twintig zijn, zitten op de bijbelschool en denken: ‘Als ik zestig
ben, zit in uitgeblust thuis omdat ik een affaire heb gehad met mijn secretaresse en niemand me
meer wil in evangelisch Nederland.’ Niemand toch? We willen allemaal honderd procent voor
Jezus gaan, maar het gebeurd wel. Dus mensen die vallen vanwege macht, seks en geld. Nou,
dingen zoals titels en mensen verhogen, groter maken dan ze zijn, werkt daarin mee.
[O34] Je hebt er ook iets over op je blog geschreven; vanwaar de nadruk op dit onderwerp?
[Vlaardingerbroek 34] Er ligt een boek over Gideon; het komt hopelijk in het najaar uit. Dat
heb ik geschreven. ‘Als goede mannen vallen.’ Waarom vallen leiders. Dus op mijn blog heb ik
erover geschreven. Ik wil dat hoe dan ook voorkomen. Ik wil hoe dan ook voorkomen dat ik val
en ik wil blijven staan. Maar dat betekent dat je er wel heel goed over na moet denken en je
bewust moet zijn van: ‘Hé, wat zijn nou al mijn motivaties?’ Want die zijn helemaal niet zuiver.
Zelfs een apostel die de mooiste dingen doet, heeft iets waar hij onzeker of bang voor wordt en
die hem ook beïnvloeden. En als je dat niet durft te zien en zeker al niet over durft te praten,
dan geef je een vals beeld van jezelf. Dat is het imago-identiteit verhaal. En hoe groter dat
imago-identiteit verhaal wordt, des te makkelijker het is dat er een gat ontstaat tussen die twee
en dat je op je muil gaat.
[O35] Maar jij gelooft niet dat er mensen kunnen zijn die echt bij dat beeld kunnen blijven staan. Wagner
heeft het over de ‘heilige karakter’; mensen die zo geslepen zijn door het leven en door Jezus dat...
[Vlaardingerbroek 35] Nee. Er blijft altijd een menselijk element van... Mensen worden of
gedreven door angst of door liefde. Er blijft toch vaak een element van angst tussen zitten. En
wat ze dan compenseren. Ik zou de eerste nog tegen moeten komen. Ik geloof dat als er
mensen zijn die dat van zichzelf zeggen en ze zouden supervisie doen, ze heel wat van zichzelf
zouden ontdekken. Ik denk dat er in evangelisch, vooral charismatisch Nederland, er door
bepaalde lichttruckjes er van alles voor doen om te zorgen dat we schaduwloos zijn. Op een
podium kan dat heel makkelijk, want als je een spotlight heb op alle kanten dan is er totaal geen
schaduw te zien, maar in ons leven, in onze schrijfstijl, hoe we ons profileren naar anderen toe;
schaduwloos optreden.
[Vlaardingerbroek 35a] Ik zie dat mensen die zo’n titel hebben, mensen om zich heen hebben
die erg afhankelijk van die persoon worden. En ik denk niet dat God ons heeft geroepen om
mensen afhankelijk van ons te maken.
[Vlaardingerbroek 35b] Uiteindelijk heb je wel invloed. Je kan mensen alleen maar zover
meenemen als je zelf bent. Als ik denk dat ik heel ver ben, maar ik ben helemaal niet ver en
daardoor stop ik met persoonlijke ontwikkeling, neem ik mensen niet verder mee. En een deel
van je persoonlijke ontwikkeling is dat je merkt: ‘Hoe zit ik werkelijk in elkaar? Wat zijn de
motivators in mijn leven? Wat is nou een overlevingstechniek en wat is nou staan in de kracht
van de Geest? En wat gebeurd er nou als ik denk dat ik sta in de kracht van de Geest, maar het
is eigenlijk overlevingstechniek die aan het functioneren is?’ Interessant toch?
[O36] Zeker. zeker.
[Vlaardingerbroek 36] Iets positiefs over apostolisch leiderschap, want het is nu alleen negatief.
[O37] Ja, in hoeverre ben je er überhaupt, want je zei dat het in je leven niet echt... Ik bedoel, wat zijn de
vruchten van een apostel en...
[Vlaardingerbroek 37] ... in hoeverre ben je daarmee bezig? Ik ben wel heel erg bezig met wat
ik wil bereiken, en wat ik denk dat ik zou moeten doen; wat mijn opdracht is in het leven. En
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daar stuur ik heel direct op. Daar zie ik wel vruchten in. De vrucht in de zin van dat je mensen
kunt beïnvloeden. Maar ik kan natuurlijk niet zien in hoeverre die beïnvloeding in hun eigen
leven ook weer uitwerkt.
[O38] Dus, terug naar jouw taakomschrijving als apostel: “Als het werkt, is het zo.” Dus als het niet zo is,
dan ben je het niet?
[Vlaardingerbroek 38] Ja, dan ben je een dromer. Dat is mooi. Er is niet mis mee om te
dromen. Ik denk dat het iets is wat andere mensen over je zeggen. Misschien is het ook wel zo
bedoeld; het is helemaal niet bedoeld om op jezelf te plakken, maar als een stuk erkenning van
anderen.
[O39] Dus als iemand anders tegen jou zou zeggen dat je een apostolisch leider bent...
[Vlaardingerbroek 39] Dan zou ik zeggen: “Hoe zie je dat dan?” Dan zegt iemand: “Nou, ik zie
dat en dat en dat.” Dan zeg ik: “Nou, dank je wel, dat is ook iets wat ik denk te willen bereiken
in mijn leven.” Maar misschien is dat ook wel het ding waarom ik jou kan vertellen waarom ik
denk dat Ronald een apostolisch leiders is. Maar die aarzeling om het over mijzelf te hebben,
zeker als we er een titel op moeten plakken. Maar ik hoop dat Ronald zegt: “Matthijs, dat is een
apostolisch leider.” Helemaal top.
[O40] Maar het zou het beste zijn als hij dat niet van zichzelf zou zeggen.
[Vlaardingerbroek 40] Iedereen is anders natuurlijk. Als Ronald van zichzelf zegt: “Ik denk dat
ik een apostolische bediening heb, ja je mag mij een apostolisch leider noemen.” Dan denk ik:
‘Nou, dat mag hij zeggen.’ Als hij op zijn visitekaartje of website zet: ‘Ronald van der Molen,
apostolisch leider,’ dat zou niet bij hem passen. De eerst volgende keer dat wij sushi met elkaar
eten zou ik zeggen: “Joh, Ronald, vertel...” Die relatie hebben we wel.
[..]
[O41] In hoeverre is dit [=denken over apostolisch leiderschap] helemaal uitgekristalliseerd in de praktijk?
[Vlaardingerbroek 41] In mijn eigen leven bedoel je?
[O42] Bijvoorbeeld in je eigen leven, maar je gaf aan het begin al aan dat er niet echt een duidelijke
definitie is. Dus je kan misschien een aantal dingen omschrijven die je apostolisch zou noemen, maar daar
houdt het dan bij op.
[Vlaardingerbroek 42] Ik denk het wel ja, want het is natuurlijk... Mensen zijn zo uniek; dus
elke mens heeft zijn unieke gavenpakket en kwaliteiten en karakter en... Het is bijvoorbeeld
niet... Tandartsen zijn ook anders, maar elke tandarts vult gaatjes en je weet gewoon: ‘Die doet
dat.’ Maar apostolisch leiderschap is zo verbonden aan de identiteit en roeping en het karakter
van die persoon, dat je een aantal aspecten kan noemen, van: ‘Dat herkennen we en dat
herkennen we, en dat herkennen we...’ Maar de invulling van hoe iemand dat doet - de ‘scope’
en de breedte en de invloed, en de verantwoordelijkheid die hij daarbij draagt - is gewoon per
persoon anders.
[O43] Ja. Maar dan praat je heel erg vanuit de praktijk; je zegt: “Dat is een apostolische leider, die doet
dat, dus...” Maar je praat niet vanuit het Nieuwe Testament.
[Vlaardingerbroek 43] Nee. Want ik denk dat het Nieuwe Testament... Daar heb ik natuurlijk
in het verleden ook wel studie over gedaan, over: ‘Wat staat er nou in de bijbel over
apostelen?’ Dan zie je dat Jezus, die kiest de twaalf uit, en dan wordt op een gegeven moment
Paulus als extra apostel in plaats van Judas... Dus er zijn sommige mensen die zeggen:
“Apostelen zijn gewoon de eerste twaalf en daar is het mee opgehouden, klaar is Kees.” Dat
geloof ik niet, ik geloof wel dat er een bediening is, maar ik geloof niet dat de bijbel nou heel
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veel zegt in het Nieuwe Testament over wat nou de bediening van een apostel is. Behalve dat ze
‘heiligen toerusten tot dienstbetoon’. Maar een profeet doet het weer anders dan een leraar en
een herder doet dat weer anders dan een evangelist. En een apostel doet het ook weer anders.
En dan krijg je al die verschillende boeken, want er zijn natuurlijk honderden boeken
geschreven over apostelen, en mensen nemen dan de meest vage teksten en mouwen daar een
heel verhaal omheen. Daar ben ik niet zo van. Dus dan denk ik dat het Nieuwe Testament niet
heel veel - maar jij denkt daar natuurlijk anders over, jij schrijft er een studie over - zegt over
wat nou de taak is van een apostel in de eenentwintigste eeuw dat je zo maar uit de context en
tijd kan halen. Dus ik denk dat het niet zo makkelijk is.
[O44] Laten we eens kijken:1 Korinte 12, [lees voor laatste verzen]
[Vlaardingerbroek 44] Paulus die schrijft dat in de context van de Korinte, en de
Korintegemeente die kende waarschijnlijk op dat moment alleen de verhalen over de twaalf
apostelen. Dat Jezus eerst de twaalf apostelen riep, en daarna de volgende. En ik denk niet dat
je er de theologie uit kan halen dat apostelen altijd boven de profeten staan of zo. Je moet het
altijd in de context lezen. Ik weet het niet hé, maar dit is alleen maar als blok tegen de
charismatische theologie die apostelen het belangrijkste vindt: “Profeten zijn de adelaars, en
apostelen zijn de koningen, blablabla.”
[O45] Efeze 2:20 [lees voor]
[Vlaardingerbroek 45] Dus als je naar de ontstaansgeschiedenis van de gemeente in Efeze zou
kijken, dan zie je dat Paulus daar als apostel kwam, en dat er misschien binnen zijn team ook
mensen waren met een profetische bediening, en dat vanuit de profetische en apostolische
bediening die gemeente ontstaan is. Betekent het daardoor dat elke gemeente als basis apostelen
en profeten moet hebben? Is dit een brief die Paulus aan Efeze schrijft en is hij daarom
wereldwijd opplakbaar op elke christen? Of is dat context? Als Paulus schrijft aan Timoteüs: “Je
moet wat wijn drinken;” betekent dat dat iedereen die last van zijn buik heeft wijn moet
drinken in plaats van een paracetamol slikken? Als Paulus schrijft: “Ik wou dat die gasten zich
besneden hadden” - in Galaten - moeten we ons allemaal gaat besnijden? Dus welk gedeelte in
het Nieuwe Testament zeg je: ‘Nee, dat is niet voor ons, dat is echt voor die tijd. Wij gaan
geen wijn drinken als we buikpijn hebben.’ “Ik wil dat mannen hun heilige handen opheffen.”
Doet niemand. “Ik wil dat vrouwen hun hoofd bedekken.” Zeggen we van: “Haha.” “Vrouwen
moeten zwijgen in de gemeente.” “Mwha, mwha.” “Apostelen en profeten?” “Ja!” Dat is echt zo
‘pick and choose’.
[O46] Voor jouw is het dus eigenlijk enkel Efeze 4 en de praktijk?
[Vlaardingerbroek 46] Ik kijk naar de praktijk en kijk naar wat apostelen deden binnen
Handelingen denk ik. Ja, dat is als voorbeeld. Maar ik denk dat het moeilijk is om voor de rest
in de brieven van Paulus elke keer als het woordje ‘apostel’ komt, duidelijk aan te geven: ‘Is het
nou een duidelijke omschrijving voor elke apostel in elke tijd en daardoor ook voor apostelen
van nu? Of is dat een hele duidelijke beschrijving op dat moment waar Paulus een antwoord
geeft of een bepaalde situatie en dat kan je niet op iedereen plakken.’ Dat maakt het heel erg
moeilijk. Paulus wist niet dat hij voor de rest van de eeuwigheid een brief aan het schrijven was.
[O47] In hoeverre denk je dat in de afgelopen twintig jaar in de kerk veel meer over apostolisch leiderschap
gepraat wordt? En waar denk je dat het door komt?
[Vlaardingerbroek 47] Ik denk dat het niet zo is.
[O48] Maar Hirsch schrijft zijn eerste boek in 2003?
[Vlaardingerbroek 48] Ja, maar die heeft totaal geen invloed gehad in de kerk in Nederland. Ben
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nog nooit in een dienst geweest, heb nog nooit een artikel in ‘Visie’ gelezen - behalve misschien
in ‘Charisma’ - waar gesproken wordt over ‘apostolisch leiderschap’. Als ik ‘apostolisch
leiderschap’ google, dan zijn er maar weinig blogs, of mensen vanuit de ‘emerging’ of wat voor
hoek dan ook die daar iets over schrijft. Dus ik denk dat het helemaal geen invloed heeft gehad
op de kerk van Nederland. Ik denk in Engeland wat meer; Amerika zeker wat meer.
[O49] Denk je dat het een positieve bijdrage is of maakt het niets uit?
[Vlaardingerbroek 49] Volgens mij maakt het weinig uit.
[O50] Dus als ik straks de missionaire waarde van apostolisch leiderschap moet gaan benoemen, wat zou je
dan zeggen?
[Vlaardingerbroek 50] Wel mooie titel trouwens. Dan zou ik zeggen: “Wat een mooie titel.”
“De missionaire waarde van apostolisch leiderschap.” Ik zou me afvragen of dat in de praktijk
echt verschil gaat maken, maar misschien zijn er wel een aantal gasten die denken: ‘Oh, joh,
dus dat is een beetje wie ik ben.’ Misschien dat mensen zich daar wel in herkennen en dus een
stukje bemoediging in vinden. Of troost vinden of zekerheid vinden of waardering vinden.
[O51] Voor de rest...
[Vlaardingerbroek 51] Nou, laten we een scenario schetsen: stel dat mensen heel positief
zeggen: “Oh ja, apostolische leiders in Nederland, missionaire waarde...” Ik kan geen scenario
schetsen waarbij mensen denken: ‘Oké, nu gaan we het anders doen. We moeten beter naar
die mensen luisteren.’ Dan krijg je op een gegeven moment dat er een lijst moet komen met
wie wel en niet in is. Wordt er daardoor door bestuurders anders naar pioniers gekeken?
Wordt er anders naar /A/ gekeken als mensen opeens doorhebben: ‘Hij is apostolisch leider’?
‘Gaan we daarom anders om met zijn eigenaardigheden? Waar we nu last van hebben, maar die
eigenlijk positief zijn want het hoort bij zijn bediening?’ Ik weet het niet. Ik ben een cynische
oude man aan het worden. Nee hoor.
[Vlaardingerbroek 51a] Als je een apostolische bediening hebt, hoef je helemaal niet vrijgezet te
worden. Die gasten zijn het al lang aan het doen. Het enige wat het [een positief scenario]
misschien doet, is dat ze meer binnen het systeem komen. Nu zie je dat er een systeem is, een
structuur, en dat er gasten daarbuiten bezig zijn en denken: “Jongens, laat mij maar mij gang
gaan.”
[O52] Denk je dat er nog iets onderbelicht is?
[Vlaardingerbroek 52] Ik denk dat mate in zoektocht naar apostolisch leiderschap niet zozeer
met de tijdgeest heeft te maken. Het lijkt wel dat het tijdperk van de grote namen, de grote
mannen, echt een beetje past bij het moderne denken. In het postmoderne denken is er minder
ruimte voor ‘grote mannen’...
[O53] Dat sluit aan bij jouw...
[Vlaardingerbroek 53] Dat laat zien dat ik apostolisch leiderschap automatisch met grote namen
grote mannen combineer, terwijl het eigenlijk helemaal niet hoeft. Dus je probeert er op een
andere manier invulling aan te geven. Maar joh, misschien over tien jaar... Ik geef er meer een
postmoderne invulling aan: dat is dat je niet met die term loopt te smijten maar wel ermee
bezig bent en mensen erin aanmoedigt. Dat sluit aan bij de tijd. Je kan niet iets doen wat niet
beïnvloed is door de tijdgeest. Dus als we kijken naar de evangelisch-charismatische groei naar
de Tweede Wereldoorlog zeggen we: “Wow, dat was mooi!” Maar het was ook de tijd van de
wederopbouw, dus er was ruimte voor allemaal nieuwe dingen; Amerika heel veel invloed, dus
er kon van alles uit Amerika komen. Youth for Christ. Het is de tijdgeest. En in de jaren
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zeventig, stukje van het herderschap. En in Engeland dan kreeg je die hele Sheperdingmovement. “Onder wiens bediening sta je?” En dat gaat ook allemaal weer verder. Daarin zie je
gewoon dat we met de tijd meegaan. We zijn als een boot op het water en de stormen op het
water bepalen wel de koers van de boot; vooral als je niet heel bewust aan het sturen bent. En
aangezien niemand in Nederland binnen de kerk heel bewust aan het sturen - maar we gewoon
aan het varen zijn met elkaar - beïnvloed de tijd ons gewoon.
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Bijlage 12: Transscript van het gesprek met Arnold en Bert
Dit interview vond plaats op een zonovergoten dakterras, waar twee kerkplanters Bert en
Arnold, betrokken bij een breder netwerk [X], met de onderzoeker [O] spraken over
apostolisch leiderschap.
[Bert 1] Wat ik zeggen wou - dat was een vooropmerking - het feit dat we hier zitten en dat
Arnold zegt: “Leuk als Bert hier ook bij zit,” zegt al iets over de manier, maar - ‘correct me if
I’m wrong’ - nadenken over leiderschap. Apostolisch leiderschap en sowieso leiderschap is een
ding van gemeenschappelijkheid. Je probeert samen elkaar te corrigeren en de ruimte te geven
om je blik te geven op hoe de ander functioneert en wat de ander doet en wat de ander zegt,
om te voorkomen dat we eenzame wolven worden of ruiters of... Toch, dat is toch zo? Dat
vind ik tenminste typerend voor ons tweeën.
[Arnold 1] Ook omdat ik dacht: ‘Voor ons is dit goed. Behalve dat het jouw helpt om even wat
aan theoretische reflectie te doen, kun je dat beter samen doen want ik heb het niet allemaal
niet rond en hij ook niet. Maar als we hier samen over praten dan komen we wel ergens.’
[O1] Hebben jullie hier al vragen samen over gepraat?
[Arnold 2] Indirect denk ik, niet over de term ‘apostolisch leiderschap’.
[Bert 2] We hebben er niet een keer een boom over ‘apostolisch leiderschap’ opgezet. Maar
wel wat het betekent om leiding te geven aan een christelijke gemeenschap en ook aan een
beweging van christelijke gemeenschappen. Ja, dan is het iets wat wel veel terugkomt.
[O2] Hebben jullie Hirsch gelezen?
[Bert 3] Welke?
[O3] The Permanent Revolution.
[Bert 4] Elk boek komt weer op hetzelfde neer.
[V3] The Shaping of Things to Come heb ik gelezen.
[Bert 5] Ja, die heb ik ook gelezen.
[O4] En The Forgotten Ways?
[Bert 6] Nee, daarna heb ik nog wat dingen van hem gescand, maar ik vond eigenlijk dat hij
eigenlijk weinig oorspronkelijks meer geschreven heeft, of iets wat in ieder geval mij
motiveerde sinds The Shaping of Things to Come. Wat ik echt wel heel boeiend boek vond; dat
had op een gegeven moment ook een beetje de status van bijbel binnen bepaalde kringen. En ik
heb hem nog gehoord op een conferentie in Kampen - daar zal je ook wel geweest zijn - waar
hij ook sprak. En ik werd toen wel een beetje bevestigd in het beeld dat ik van zijn grootste
bijdrage... Zijn grootste bijdrage is eigenlijk het naar voren halen van APEST, en dat ook
uitwerken in het boek hoe dat kan functioneren; dat is mijns inziens zijn grootste bijdrage. Voor
de rest...
[Arnold 4] Ja.
[O5] Kan je misschien aangeven wat dat in de praktijk heeft gedaan?
[Bert 7] Nou, ik denk dat zijn boek en zijn APEST, als hij dat beschrijft; het belangrijkste deel
voor mij was, omdat ik toch - net als Arnold - ben opgevoed, hoewel opgevoed: geschoold of
gevormd, richting traditioneel predikantschap. Wat hij heel goed laat zien is dat traditioneel
predikantschap, de ‘shepherd and the teacher’ - hij noemde het aanvankelijk nog ‘pastor and
teacher’, maar hij wilde geen twee P’s geloof ik; van APEPT heeft hij het APEST gemaakt maar de ‘shepherd and the teacher’, dat die rollen dominant geworden zijn als het gaat om het
leiderschap in de christelijke gemeente. En dat de voorgangers/dominees eigenlijk vooral
‘shepherd and teacher’ zijn en daarmee er feitelijk voor zorgen dat een kerk ook een ‘shepherd
and teaching’ kerk wordt en juist daardoor zichzelf niet helpt om te groeien of spannende
dingen te doen. Dat is aan de ene kant; dat is voor de kerk zelf. En dat aan de andere kant, het
veel motiverender is om naar die andere kanten van leiderschap te kijken. Want herder en
162

leraar-zijn - hoe belangrijk ook - is toch wel een beetje een eenzijdiger manier van naar je eigen
rol in een kerk kijken. Dus voor mij is het heel bevrijdende om in de breedte te zien.
[O6] Maar jullie zijn allebei voorgangers, dus ik bedoel, in hoeverre zijn jullie niet ‘ST-mensen’?
[Bert 8] Nou...
[Arnold 5] Nou, dat is wel een goede. Ik denk dat wel allebei een sterke ‘T’ hebben, dus dat we
‘teaching’... dat we daar veel aan doen. Maar ik denk dat we van dat herderschap, dat we een
behoorlijk specifieke opvatting hebben; namelijk vooral het instrueren van anderen om een
goede herder te zijn en zelf een vrije kleine pastorale praktijk te hebben. Het aantal keren dat ik
werkelijk met iemand van hart tot hart praat is niet zo groot in mijn werkweek. En zoals ik het
invul, ben ik altijd heel blij als ik in ieder geval nog iets met dat herder en leraar-zijn doe,
omdat ik zoveel andere dingen doe. Dus ik vraag me ook steeds af van: ‘Hoe komt het toch dat
ik zoveel andere dingen te doen heb?’ Nou, dit moet ik ook doen - vind ik - dus ik vind het een
belangrijk onderdeel van mijn werk, maar in mijn tijd is het absoluut niet het grootste.
[Bert 9] Nee, en ik denk dat... Ik kan me nog wel... de tijd dat jij met je kerk besloot het
helemaal anders aan te pakken. En toen het verwijt ook naar jou kwam dat je je herderschap
verwaarloosde - zowel intern als extern - en dat was in zoverre waar - er zat een verkeerd beeld
achter van wat een christelijke herder eigenlijk was - maar dat was in zoverre waar dat van jou
op dat moment eigenlijk andere dingen werden gevraagd dan enkel herderen, namelijk: met je
mensen zijn, met hen praten, ruimte voor hen; nee, er waren anderen dingen om te doen.
Jouw kerk was kapotgegaan als je alleen maar herder was gebleven.
[Arnold 6] Ja, ik moest visie maken, ik moest managen, ik moest alle regeldingen doen, later
coachen. Dat is nu een van de dingen waar ik nu veel, jij ook, andere collega’s zorgen dat die
hun werk goed kunnen doen. Dat zijn allemaal... Dus dat schema van Hirsch hielp... Van mij
hoeft het niet per se met Efeze 4 verbonden te zijn, omdat ik denk dat je het ook op andere
manieren kunt invullen, maar het is inderdaad verfrissend als je altijd zo met ‘predikant,
ouderling en diaken’ bent opgevoed, om theologisch beredeneert te zien dat het ook anders
kan. Dat het misschien wel eens bijbelser kan zijn - als je het dan toch wil funderen - om
bijbelse passages... Dat lukt je bij ‘predikant, ouderling, diaken’ niet; dat is vrij gekunsteld
bijbellezen.
[O7] Wat zijn dan die taken die je ziet als apostolisch leiderschap?
[Arnold 7] Ik denk - het woord moeten we het straks maar even over hebben - maar ik denk dat
als mijn kerkenraad me van minuut tot minuut kan volgen, wat ik allemaal doe, dat ze van een
aantal dingen fronserend zouden zeggen: “Waarom doe je dat? Dat moet je helemaal niet doen;
het is in ieder geval niet voor ons.” Terwijl dat dan dingen zijn die ik wel beschouw als
onderdeel van mijn missie. Dat gaat over netwerken, dat gaat over het coachen van mensen die
niet direct betaald zijn via een kerk en nog wat meer... Alleen al dit; ik kan natuurlijk lullen en
zeggen: ‘Dit is theologie; is altijd goed.’ Maar een strakke bestuurder zou zeggen: “Daar
betalen we je niet voor.” Toch vind ik dat ik ook aan dat soort dingen iets moet doen, en ik ben
hartstikke blij dat een aantal andere mensen, in mijn context, er ook voor kiest om niet alleen
maar zijn lokale dingen te doen, maar ook nog een paar andere dingen omdat je gelooft in een
‘movement’, in iets dat van ons allemaal is. Waar je dan wel een beetje in moet investeren,
anders gebeurd er niks.
[O8] Je bent nog niet heel duidelijk met wat die dingen zijn.
[Bert 10] Dat past ook... Als het gaat om het definiëren, van: ‘Wat is nou apostolisch
leiderschap?’ In principe is dat niet zo interessant. Kijk, je kunt natuurlijk Hirsch erop nakijken
wat hij er precies over zegt. Daar gaat het mij sowieso niet om. Maar ik zou zelf zeggen, wat
Arnold ook zegt: “Apostolisch leiderschap is dat leiderschap dat ‘community’-overstijgend is.”
Dat is misschien het makkelijkst om het te formuleren. Dat het dus niet gaat over lokale
gemeenten en het belang van die lokale gemeenschap, maar veel meer belang heeft voor de
breedte - het Koninkrijk van God - en dan in het bijzonder de beweging van verschillende
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christelijke gemeenschappen die samen op weg zijn om vorm te geven wat kerk is. Dus de rol
die in zekere zin ook de apostelen ook hadden om op afstand van lokale gemeenschap - los van
het feit dat het een unieke rol was en zo - om ook de lokale gemeenschap constant terug te
roepen naar het niveau van de oecumene.
[Arnold 8] En dat is de rol die in onze traditie eerder nog met het ambt van bisschop is
verbonden, dan met apostel. Van apostel heeft de katholieke en protestante kerk altijd gezegd:
“Dat waren die gasten aan het begin; de mondelinge oor- en ooggetuigen.” Nou, daar kun je
natuurlijk over discussiëren. Maar ze hebben dus iets anders bedacht toen voor deze ‘ministry’.
En ik denk dat het bij deze tijd hoort dat je niet meer één iemand in zo’n stad tot bisschop
kroont en zegt: “Die moet het dan doen.” Maar dat je denkt: ‘Laten we dat collegiaal doen.
Laten we kijken of we met een groep van mensen daar een invulling aan kunnen geven.’ Dus
van het woord ‘bisschop’ ben ik minder vies dan van het woord ‘apostel’.
[Bert 11] Het is natuurlijk wel interessant. Als hij het heeft over die apostolische rol, dan zou je
kunnen zeggen dat die binnen de gereformeerde traditie ingevuld is door ‘raden’: classis,
synode en dergelijke. En dat die in andere tradities in ingevuld door een bisschop of
aartsbisschop of iets dergelijks. En feitelijk zou je kunnen zeggen dat wat we nu aan het doen
zijn, een beetje een mengvorm daarvan is.
[O9] ‘We’ is?
[Bert 12] Nou, nee ik zou dat niet per se tot ons beperken, ik zie dat meer gebeuren,
bijvoorbeeld bij ICP – Theo Visser. In ieder geval wat wij ook proberen. Dat je enerzijds dat
hele bisschoppelijk ambt is misschien wel teveel een ‘onemanshow’. Die raden; dat heeft ook
zijn verschrikkelijke kanten, namelijk: traagheid en... het missionaire elan verdwijnt daar heen
snel uit, omdat het heel snel politiek wordt; afwegen van belangen van lokale gemeentes. En
ergens proberen we te zoeken naar een nieuwe vorm die dynamischer is; die niet op één
persoon zit, maar ook niet aan een raad verbonden zit. Waar een dynamische apostolische rol
zit, waarvan een aantal mensen zeggen: “We trekken ons... Wij komen op de plek waarbij het
niet meer gaat om onze eigen gemeenschap, maar om de beweging daar omheen.” Ik weet
niet...
[Arnold 9] Ja, dat is ook wat ik denk.
[O10] Maar in hoeverre past dat binnen het huidige systeem? Loop je dan niet de hele tijd tegen de grenzen
aan van hoe het nu georganiseerd is?
[Arnold 10] Welk systeem? Het kerkverbandelijke systeem? Het korte antwoord is “nee,”
want... het heeft ermee te maken dat we hier zitten op een plek waar veel gepionierd wordt en
waar er ook veel ruimte is om dit soort dingen te pionieren. Dus ik vind dat het niet zo botst.
[Bert 13] Het zijn systemen die naast elkaar bestaan. Aan de ene kant heb je het oude
kerksysteem en wij hebben altijd op de lijn gezeten dat we dat respecteren en dat er geen
enkele reden is om de revolutie daar te kraaien. En als daar een reden voor zou zijn, zijn de
kosten daarvoor te hoog. Maar dat bestaat; daar ben je ook trouw aan. Tegelijkertijd ontwikkel
je ook daarnaast een meer netwerkachtig/partnerschapachtige systemen die meer recht doen
aan wat in onze ogen meer nodig is. Snap je? Je kunt wel zeggen van: “Ja, bedenkt....” Maar zo
werkt het niet. Er groeit iets historisch, en daar ga je je eigen gang mee.
[Arnold 11] Ja, dus die nieuwe dingen passen we vooral toe hier in deze context. Moeten we
toch toevallig op een kerkelijke vergadering zijn, dan passen we ons nogal aan aan het systeem
zoals het daar gaat. Maar dat is natuurlijk niet boeiend en soms frustrerend, maar ik ga daar niet
zeggen: “Jongens, ik heb een interessant gesprek gehad over apostolisch leiderschap moeten we
het daar ook niet eens over hebben.” Dan kijken ze alsof ze water zien branden.
[Bert 14] ...pek en veren!
[O12] Ja, oké, ik begrijp wat je bedoelt inderdaad.
[Arnold 12] Terwijl als ik dat hier aan collega’s zou vertellen, dan zouden ze zeggen: “Nou,
zinvol. Goed dat iemand daar ook een scriptie over schrijft, interessant.” Dat zijn inderdaad
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verschillende systemen...
[O13] ...die naast elkaar bestaan; en zullen blijven bestaan?
[Arnold 13] Dat is een moeilijke...
[Bert 15] Dat weet je niet. Je zou kunnen zeggen: ‘In zekere zin hebben formeel en informeel
leiderschap altijd naast elkaar bestaan. Zowel in een organisatie als in de kerk.’ Het is weer een
beetje de... Ik weet niet hoe Alan Hirsch daarover schrijft eigenlijk in zijn boek, maar in zekere
zin moet je reëel zijn, namelijk dat het plaatje er nooit zo uit gaat zien als jij wil. Het blijft
altijd... het heeft er gewoon mee te maken dat je altijd mensen in formele leiderschapsposities,
jezelf trouwens niet anders, zitten die niet het inhoudelijk gezag echt hebben. En dat je soms
verschillende systemen hebt; je weet niet hoe het eruit gaat zien, nee.
[O14] Je denkt niet dat, mag ik het vriendschapsnetwerken noemen,is dat een woord ervoor?
[Arnold 14] Nee, althans dat we... voor een deel is het vriendschap. Maar als hij niet mijn
vriend zou zijn en de rest was ongeveer zoals hij nu is, zou ik net zo goed in deze rol willen
samenwerken. Dus je werkt ook samen met mensen die je qua karakter of anderszins niet
meteen...
[Bert 16] Zeker niet; in tegendeel zelfs.
[Arnold 15] Broederschap is beter, als dat niet al een belaste term is in deze dagen.
[Bert 17] Broederschap is inderdaad wel een term die, ja dat klopt wel. Ik hoorde net ook van
[X], waar ook een aantal mensen echt ook wil samenwerken op het bovengemeentelijke niveau,
zitten echt een aantal mensen die echt mijn vrienden niet zijn; ik kom niet op hun verjaardag, ik
ga ze niet bellen als ik het even niet zie zitten of zo. Maar het zijn wel mensen met wie we
samenwerken omdat je een gezamenlijk gevoel van roeping hebt. Anders zou het ook eng
worden.
[Arnold 16] En het hoort bij apostolisch leiderschap - vind ik - dat je juist ook die mensen
opzoekt en erbij betrekt waarvan je weet dat ze er al een beetje anders over denken dan jij,
want alleen dan kom je met elkaar... Ik kan natuurlijk denken van: ‘Bij die en die sessie vraag ik
hem en nog iemand anders en dan weet ik zeker dat we een leuke tijd hebben.’ Het is
krachtiger als je anderen erbij zet. En ik denk dat een van de hele leuke dingen van ons netwerk
is dat er bij vlagen fel gedebatteerd wordt, ook over zeer wezenlijke theologische en andere
dingen in alle broederlijkheid, maar wel echt van: ‘Kadeng.’ Daardoor komt er iets tot stand.
[O15] In hoeverre zou je dan zeggen dat het een netwerk is gebaseerd op ‘vertrouwen’?
[Arnold 17] Dat is wel een hele belangrijke ja.
[Bert 18] Nou... Ja, ja het is een netwerk dat gebaseerd is op de keuze om elkaar te vertrouwen.
Maar vertrouwen komt niet heel makkelijk. zeker tien jaar terug werden we gewoon
gewantrouwd, met redenen, door sommigen. ‘Die, ik weet dat niet zo goed hoor.’ En ik heb
ook nog wel de neiging om mensen van verschillende kanten een tikkie te wantrouwen. Maar je
kiest ervoor om dat niet te doen en open anderen vertrouwen te geven en te praten over waar
je werkelijk heen wil. Het is dus echt een netwerk met de keuze elkaar te vertrouwen, ruimte
te geven.
[Arnold 18] Ja, en dat vertrouwen loopt soms enorme klappen op. Bijvoorbeeld in de het gedoe
wat we hier hebben gehad. Dus dan heb je iemand, die veel vertrouwen krijgt, en dan ontstaat
er toch gezeik; dat beschadigt ook persoonlijke verhoudingen. Maar dan zie je dat netwerk dus
hard werken om dat vertrouwen weer te herstellen. Eerst kijk je een tijdje en denk je van:
‘Wie kan ik dan nog wel vertrouwen? Leidt iedereen hier soms een dubbel leven?’ Vooral dan,
dan mij? Maar op een gegeven moment denk je van: ‘Nee, we gaan toch weer verder, we gaan
niet iedereen wantrouwen; het is toch niet leefbaar.’ Dan kies je weer voor dat mensen in
vertrouwen tegemoet treden. Ja. Dus ik snap wel... Ik vind het een leukere vorm van
leiderschap, dit informele, die netwerkachtige, maar ik snap altijd wat mensen die ik spottend
wat meer autistisch noem, die zeggen: “Laat we het nou maar goed regelen, want anders kom
je zomaar in situaties terecht, dan weet je het niet meer.” Dat is wel zo, dat moet ik dan ook
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toegeven, alleen ik denk dat dit meer bij het echte leven past.
[O16] In hoeverre, we hebben het nu even over dingen die mis zijn gegaan, in hoeverre is er binnen de
bisschoppenraad ‘accountability’?
[Arnold 19] Die genoemde kwestie is een mooi voorbeeld dat als wij dan bij elkaar zitten met
dertig mensen, dat zo’n bericht naar buiten komt. Dan trommelen we dus iedereen op. Dan
wordt daarover gecommuniceerd en dan zeggen allerlei mensen: “Dit zegt iets over hem
natuurlijk, maar dit zegt ook iets over onze gezamenlijke accountability; we hebben iets niet
goed op orde.” En dat wordt dan door andere herkent, en daar wordt dan iets gefilosofeerd
over: “Maar hoe doe je dat dan met een groep van dertig?” En daar wordt dan niet een besluit
over genomen of zo, maar het is dan een thema dat op de agenda staat en waar mensen dan
geregeld over praten. Waardoor er nu meer aan ‘accountability’ wordt gedaan dan een jaar
geleden. Maar niemand heeft het overzicht of dat nou netwerkbreed is, of... Het begint ook
weer bij jezelf.
[O17] Aan wie leg je verantwoording af?
[Arnold 20] Naar wie of aan wie?
[O18] Aan wie ben jij ‘accountable’?
[Arnold 21] Dat verschilt ook weer. Ik neem twee dingen in ieder geval serieus:
‘accountability’ naar mensen zoals Bert. Omdat die niet wachten totdat ik ‘accountable’ ben,
maar die stellen zelf al de vragen en zo zijn er nog twee of drie. Dus als ik loop te roepen: ‘Het
gaat fantastisch met me, maar ik sjok zo door [X].’ Dan zeggen zij: “Kom eens even praten, er
gaat iets niet goed.” Dat is een vorm van ‘accountability’. De andere is de officiële; dat ik als
voorganger een team om mij heen heb dat in directe zin ‘accountable’ is voor mij. En die
stellen ook vragen, maar ik moet hen ook dingen vertellen over wat ik aan het doen ben en...
Dus daar maken we ook werk van.
[O19] Maar dat is minder persoonlijk.
[Arnold 22] Ik doe mijn best om dat zo persoonlijk mogelijk te maken. Omdat het niet je
vrienden zijn en er altijd wat spannends aanzit dat zij het uiteindelijk over je te zeggen hebben,
kun je niet... Ik gooi niet voortdurend mijn hele ziel en zaligheid voortdurend op tafel. Wat ik
bij vrienden meer zou doen.
[Bert 19] Ja, en het derde zou nog kunnen zijn dat wij coaching natuurlijk serieus nemen, onze
eigen coaching.
[O20] Wat bedoel je daarmee?
[Bert 20] Ik sta in de coaching. Gewoon door een extra iemand die jou door durft te vragen,
belangeloos door durft te vragen naar je werkelijke motieven achter je werk. En die zijn niet
altijd even... die zijn niet allen maar fris.
[Arnold 23] Dus daar begint het weer. Je kunt een gezellige kletscoach uitzoeken, of iemand
uitzoeken die je af en toe meer op je donder geeft dan je zou willen. En daar kiezen wij dan
voor. Die coach is ook heel supportend, maar ook loeischerp af en toe.
[O21] Je zei dertig mensen . hoeveel apostolische leiders zitten daartussen?
[Arnold 24] Negenentwintig [gelach]. Nee.
[Bert 21] Dat hangt wel af van je definitie.
[O22] Wat is je definitie?
[Bert 22] Daar hebben we pas nog over gepraat. Toen ging het over de vraag... Want het punt
is met ons netwerk; het is begonnen met vijf, tien mensen en nu zitten er dertig mensen: de
betrokken kerken en hun dochterkerken die soms weer een eigen dochter hebben. Een heel
onoverzichtelijk geheel; en als iedereen er zou zijn, zou je vijftig, vijfenveertig mensen over de
vloer hebben. Als je alle parttimers en zo erbij zou hebben. En dat is gewoon veel te veel. En
als je met tien mensen echt zaken wil doen, praten; gaat gewoon niet. Dus hebben we gezegd:
‘Hoe kan je dat nou beter doen?’ En een van de opties die nu op tafel ligt is: “Misschien moeten
we gewoon die mensen, die een invloed hebben die verder reikt dan hun eigen werkdomein,
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bij elkaar hebben en die om tafel zetten?” Dat is interessant. Wie werkers onder zich heeft: als
hij daar zit, is het van groter gewicht dan dat een van zijn werkers daar zit. Maar ook dat soort
dingen kan je wel weer formeel proberen dicht te tikken, maar we hebben gezegd: “Nou,
misschien moeten we nou gewoon een beetje inventarisatie maken van: ‘Wie zijn nou deze
mensen?’” Het zijn er misschien zeven of acht. Van wie je echt kan zeggen: ‘Dat zijn mensen die
een bovengemiddelde invloed hebben. Maar soms is dat... Een geziene predikant kan een
bovengemiddelde invloed hebben zonder dat hij nou allemaal formele mensen onder zich heeft.
Dat verschilt toch per systeem, dus dat moet je niet willen om dat allemaal op één lijn te
trekken. Maar als de definitie van apostolisch leiderschap is dat jij een gezag hebt en een invloed
die groter is dan je lokale gemeente - substantiële invloed zou ik bijna zeggen - dan zijn het er
misschien acht of negen.
[O23] Maar dat zou jouw definitie zijn?
[Arnold 25] Ja, je hoort dus wat wij doen. Ik denk dat we daarin echt op dezelfde lijn zitten dat
we dus een hele pragmatische definitie geven. Maar het interesseert ons dus voorlopig nog niets
of de bijbel daar iets over zegt of andere bronnen; wij zien gewoon dat leiderschap zo werkt. Je
bent voorganger dus je hebt iets met een bepaalde gemeente, maar soms is je ‘circle of
influence’ groter dan dat. En in een netwerk moet je daar ook gebruikt van maken. Dus
Amerikaanse equivalenten als ‘network leader’ of ‘movement leader’ dat vind ik synoniemen
voor apostolisch leiderschap.
[O24] Oké, je zou niet zeggen dat dat over andere dingen gaat? Vorige week zei iemand bijvoorbeeld: een
apostolisch leider is een pionier.
[Bert 23] Nee, pionier is heel iets anders dan een apostolisch leider.
[Arnold 26] Even helemaal ‘out of the box,’ ik vind de paus - zeker deze zoals hij het nu doet is een schoolvoorbeeld van wereldwijd apostolisch leiderschap. Maar volgens mij is het geen
pionier.
[O25] Oké. Maar dan is hij dat alleen vanwege zijn rol als ‘overseer’ van een netwerk van een hele hoop
kerken?
[Bert 24] Nee, want ik denk dat deze paus - als voorbeeldpaus - dat beter doet dan de vorige.
En dat heeft weet te maken met hoe je invulling geeft aan die rol. En het kan heel goed dat in
zijn jonge jaren een heel goed pionier was. Het heeft altijd te maken met rol en karakter. Rol
en karakter kunnen elkaar versterken of elkaar verzwakken. In dit geval, van de huidige paus op dit moment - versterken rol en karakter elkaar. Hij heeft heel goed door wat volgens mij
speelt en hij heeft, veel beter dan paus Benedictus, door wat belangrijk is om in zijn rol te
zeggen en waar hij zijn mond over moet houden. En dat zie je, dat het hem heel veel oplevert,
maar ook wat het de Katholieke Kerk op termijn zou kunnen opleveren. Dus daar pakt die rol
heel goed. En sommige mensen zijn apostolisch leider om dat ze toevallig tegen wil en dank in
een bepaalde rol komen en het dan plotseling in kunnen vullen. En andere mensen die hebben
te maken met hoe ze daar organisch naartoe groeien.
[Arnold 27] Of een ander bijvoorbeeld, Dietrich Bonhoeffer. Waarom citeert altijd iedereen...
waarom hebben die woorden zoveel gewicht? Waarom zeggen veel mensen in een preek:
‘Bonhoeffer zei,’ en dan niet iedereen gaat lachen en zegt: “Wat kan het nou schelen wat
Bonhoeffer ervan vond?” Daar is iemand op een bepaalde plek, op een bepaald moment die
dingen heeft gedaan en gezegd die wat mij betreft het predikaat ‘apostolisch’ verdienen. Het
functioneert in een brede beweging dan zijn eigen lokale parochie.
[Bert 25] Neem als voorbeeld een kennis van ons, N. Hij was tien jaar geleden pionier. Hij
begon iets nieuws in een grote stad, nieuwe kerk enzovoort. Nu - tien jaar later - is hij eigenlijk
veel meer een apostolisch leider - om het zo even te zeggen - voor die stad en het netwerk en
dergelijke en veel minder een pionier. Misschien dat hij wel weer de pionierskant op zou willen
of wat dan ook, maar heeft dus wel te maken met hoe je groeit. En als iemand zou zeggen:
“Apostolisch leider is een pionier,” dan is het waarschijnlijk heeft iemand een ander idee van

167

wat het betekent en die denkt meer aan het paulinische voorbeeld van iemand die er op uitgaat,
gemeentes sticht. Nog een gemeente sticht, nog een gemeente sticht. Uiteindelijk voor al die
gemeentes een hele belangrijke rol heeft. Dat kan een manier zijn om richting apostolisch
leiderschap te groeien zijn, maar niet noodzakelijk.
[O26] Oké.
[Bert 26] Begrijp je een beetje...
[Arnold 28] We willen natuurlijk niet je agenda kapen, zeg maar. Dus als wij dit ongeveer...
Vindt je dat nog acceptabel? Of zeg je...
[O27] Het is wat jullie zien als apostolische leiderschap.
[Bert 27] Nee, maar jij doet even, als ik dat zeg, dan doe jij even zoiets van...
[O28] Nou, ik moet het even plaatsen, want het is wel anders dan ik misschien gewend was, en ook vanuit
Hirsch ken. Dus ik probeer het weer even te vertalen naar de theorie, waar jullie dan zitten.
[Arnold 29] Heb je al eerder ergens in je onderzoek zelf ergens de link gemaakt tussen bisschop
en apostel en of dat iets met elkaar te maken heeft?
[O29] Puur bedacht, maar Hirsch stelt eigenlijk dat vanaf het moment dat er een bisschop was, dat het
eigenlijk de institutionalisering van de kerk plaatsvond.
[Arnold 30] Dat is natuurlijk een beetje aanvechtbaar, maar goed dat mag je vinden. Maar ik
denk dat het jou helpt om steeds te bedenken dat onze benadering uiteindelijk meer daar
vandaan komt, dan dat we het boek van Hirsch kennen, geloven of...
[Bert 29] ...proberen toe te passen. Of zo, helemaal niet.
[Arnold 31] Of dat we het ermee oneens zijn; dat is ook niet aan de orde.
[O30] Maar wat zouden jullie zeggen dat jullie doel is als apostolische leiders? Wat is daar het doel van?
[Bert 30] Ik denk tweeledig. Volgens mij is het, wat we bij Hirsch ook zien: vaart houden. Niet
tevreden zijn met de status-quo. Niet zeggen van: ‘Er zijn een paar kerken en dat is prima.’
Volgens mij is degene die - een goed apostolisch leider - die neemt er geen genoegen mee, en
die houdt vaart, die houdt richting op het punt in de horizon. Dat is voor mij het eerste. En het
tweede zou volgens mij zijn, maar dat zou ik nog moeten onderzoeken; de rol van een
apostolisch leider, de term gebruiken we nooit; we gebruiken de term alsof we hem gebruiken,
maar we gebruiken hem niet. Maar in ieder geval, de rol van een ‘movement’ leider is en die
vaart houden... Beweging, niet dat we verstenen wat dat betreft. Twee is volgens mij een
goede relatie houden met heel veel mensen. En wat je volgens mij Paulus ziet doen, daarin is hij
dus - wat maakt Paulus tot een apostel volgens mij - is dat hij zegt: “Dit is jullie situatie en dat is
allemaal mooi en aardig, maar dit is het Evangelie en dat moeten jullie niet vergeten. Dat moet
je toepassen op jullie situatie.” Dus je ziet Paulus, zeker in zijn brieven, zie je hem voortdurend
vanuit het Evangelie reflecteren op hun situatie en daardoor ook wel gevoel hebben voor de
lokale situatie maar tegelijkertijd ook zeggen: “Ja, maar je bent een christelijke gemeenschap.
Hou eens op met die lokale onzin.” Bijvoorbeeld.
[Arnold 32] Dit is een hele goede, want dit helpt mij om te begrijpen waarom ik op bijna elke
plek waar ik rondloop, , heb ik meteen een mening over hoe de dingen gaan, maar dat heeft
vaak hier iets mee te maken. Nog even los of dat terecht is of niet. Maar ik voel dat dingen en
zien dan dingen en denk: ‘Jongens, jullie lullen wel over liturgie, maar er zijn hier
fundamentelere problemen.’ Dus dat apostolische heeft inderdaad ook iets te maken met dat je
erg de neiging hebt om de apostolische traditie, het kernverhaal over Jezus en kruis en
opstanding, om dat in een zuivere vorm verder te krijgen. Dat het niet steeds... Want het
verdwijnt steeds onder het stof; in het Nieuwe Testament zie je dat natuurlijk al gebeuren.
Paulus is nodig omdat hij moet zeggen: “Oh, onverstandige Galaten. Nou hebben we het er zo
over gehad en jullie zijn alweer...” Snap je?
[O31] Komt het vaak voor dat je dat moet doen?
[Bert 31] Nou, het gaat er niet om of je het vaak moet doen. Ik weet niet of het moet. Ik weet
niet of wij het ook altijd doen. Ik denk alleen als het gaat om wat nodig is - binnen de kerk - dan
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is het volgens mij dat. En dat heeft ook te maken met... Het is onmiddellijk gelinkt met
beweging houden en vaart erin houden. Wat een apostel ergens moet doen is dus; het moet wel
de beweging en de vaart van het Evangelie zijn. En dat is een soort roeping? Ja, moet je dat
doen? Ja, waarschijnlijk zul je het ook wel eens ontrecht zeggen of trek je een te grote broek
aan; dat soort dingen, daar gaat het niet om. Maar het is wel belangrijk dat het de mensen zijn
die zeggen: “Joh, voorbij de codes, voorbij onze gewoontes, voorbij onze regels en dergelijke,
moet het blijven gaan om het Evangelie.”
[O32] In hoeverre is daar het cultuuraspect ook als tegenhanger? In hoeverre is een apostel daarnaast ook
bezig met vertalen? Of ben je voornamelijk bezig met bewaren?
[Arnold 33] Ik denk dat dit belangrijker is. En dat vertalen, dat is iets wat ook elke voorganger
behoorlijk moet kunnen. Je kan geen voorgangers hebben in deze tijd die alleen maar de
geloofswaarheden... Iedereen moet op zijn of haar lokale plek iets zeggen over: “Het Evangelie
betekent dit of dat.” Mogelijk kun je zeggen dat mensen die er heel goed in zijn – zeg een Stefan
Paas - dat ook daar een apostolische kant aan zit omdat het ten goede komt aan heel veel
mensen. Maar niet omgekeerd; dat als het dat goed kan, dat je dan apostel bent. Het lijkt me
meer een ‘basic’... Het is wat Keller ‘contextualisatie’ noemt; toepassen van het Evangelie. Het
is wel grappig, ik moest opeens denken; jij vroeg net over die botsing van systemen, en nu het
hier over gaat denk ik: ‘Het botst wel, dit.’ En daarom ben ik ermee opgehouden om nog in
allerlei kerken zomaar te preken. Dat was niet omdat ik het niet leuk vond; ik vond het erg
leuk. Maar ik vond het steeds zwaarder en ik reed steeds vaker naar huis dat ik dacht: ‘Het lijkt
wel of die mensen het Evangelie nog nooit gehoord hebben.’ En dan was het een kerk van een
paar honderd mensen en daar stond gewoon een collega van mij. En nou weet ik wel dat het
ook iets met mijn retoriek te maken heeft, maar er gebeuren te vaak dingen dat ik dacht: ‘Ik
pfff heb zin om daar aan de knoppen te zitten, maar wie ben ik dat ik dat zomaar zou doen? Ze
vragen mij gewoon voor een preek.’ En in het systeem moet een preek wel boeiend zijn, maar
het moet niet te gek worden. En als het een beetje apostolisch dreigt te worden, dan vindt de
een het geweldig: “Dominee, dit moeten we elke week horen.” En de ander zegt: “Wat
verbeeldt die vent zich wel niet?” Dus ik dacht: ‘Ik rij niet meer elke zondag naar weet ik veel;
laat mij maar lekker hier.’
[O33] Oké, maar je zou kunnen zeggen: ‘Wacht even, ik heb hier duidelijk iets over te zeggen, waarom
krijg ik niet meer inspraak?’ Omdat het ook ten goede van het Evangelie zou zijn.
[Arnold 34] Daar zijn twee redenen voor. De eerste is - daar helpen we elkaar ook erg bij focus. Met het feit dat wij sommige dingen iets eerder zien dan de rest van de wereld, wil niet
zeggen dat wij overal maar dat moeten doen. Je kunt overal verhaaltjes doen, en lezingen en
adviezen. Maar we hebben hier een missie, op onze plek. Dus het meeste doen we niet om tijd.
En de ander reden dat ik niet al die preken meer doe, is dus ook wel een soort twijfel aan: ‘Wat
is apostolische bediening dan eigenlijk?’ Dus ik weet niet zo zeker dat ik dat moet doen, anders
ging ik het wel doen.
[O34] Wat is er voor nodig dat je het wel zeker weet? Moet je het überhaupt wel zeker weten?
[Arnold 35] Misschien is dat wel typisch voor ons om dat een beetje een spannende vraag te
vinden en te denken van: ‘Voorlopig laat ik het even zo.’ Dus ik heb een ingebakken huiver om
echt te zeggen... Het is makkelijker om al die apostelen te lachen: al die zelfbenoemde
mafketels die zichzelf ‘apostelen’ noemen. Nou, daar wil ik dus niet bij horen. Maar daar kun je
dus ook een beetje makkelijk van worden, dat je denkt; ‘Nou.’
[Bert 32] Nou ja, dat is natuurlijk ook zo; een beetje bescheidenheid. Maar dat is nogal wat om
jezelf een vorm van apostolisch leiderschap toe te dichten. Zeker als dat op geen enkele manier
formeel wordt gesanctioneerd. We komen natuurlijk uit een traditie waar we wat sceptisch zijn
over alle zelfbenoemde voorgangers uit de zogenaamde charismatische lijn, waarvoor we
zeggen: ‘Volgens mij moeten er wel een aantal ‘checks and balances’ overheen,’ maar voor die
rol van apostolisch leiderschap... Voor een bisschop gaat er nog wel een aantal ‘checks and

169

balances’ overheen. Maar juist omdat het meer informeel is; die zijn er helemaal niet. Dus
daarin je focussen op die plekken... Ik weet nog niet of we Paulus - om ons even voor het
gemak met hem te vergelijken [gelach], over bescheidenheid gesproken - schreef Paulus brieven
aan gemeenten die hij niet zelf had gesticht? Volgens mij niet, maar alleen Rome, en dat was
eigenlijk indirect op een bepaalde manier. Het is natuurlijk ook een beetje uit de hand gelopen
brief; komt daar dus door. Ergens - als het gaat om apostolisch leiderschap - zou ik niet zeggen:
‘Ik heb in zekere zin die rol en moet over zeggen wat het Evangelie is.’ Nee, voor mij betekent
het, om het kleiner te houden, dat ik binnen mijn kerk voorganger ben en heb voor mensen in
mijn directe invloedssfeer. En het voortdurend herinneren aan de evangelische waarden die erin
moeten zitten. En vervolgens met andere mensen netwerken; dat is het. Het is wat dat betreft
niet alsof ik... alsof we onze lieve Heer zelf zijn.
[O35] Nee, maar er is natuurlijk wel een spanningsveld.
[Arnold 36] Zeker.
[Bert 33] Of een van de aspecten op zijn minst. Dat is denk ik ook wel wat Hirsch heel erg naar
voren haalt?
[O36] Ja, ik vind het grappig; jullie lijstje is nu aan het uitbreiden. Ik bedoel: je begon over ‘beweging’,
‘goede relaties’, ‘bewaken van het DNA’; nou, nu hebben jullie al ‘katalysator’ genoemd. Ik verbaas me
over wat er hier op tafel komt.
[Bert 34] Dat we weer richting je eigen theorie teruglullen?
[O37] Nee, richting Hirsch; Hirsch komt nu weer boven tafel.
[Arnold 37] Dat wij discipelen van Hirsch blijken te zijn. Ik zal je eerlijk zeggen: toen ik het
boek twee jaar geleden in mijn zomervakantie las, was ik totaal niet onder de indruk. Ik dacht:
‘Waarom vindt iedereen dat zo’n goed boek?’ Ik vond het bij vlagen saai. En ik denk dat het
komt omdat er heel veel dingen in dat boek zitten die ik eigenlijk al min of meer doe, of een
beetje doe. Dus ik denk dat wat jij nu zegt, ook wel klopt.
[Bert 35] Je hebt het te laat gelezen?
[O38] Ik zal eens - die heb ik jullie niet opgestuurd - mijn werkdefinitie van apostolisch leiderschap. Die
heb ik expres niet opgestuurd, omdat ik dacht: ‘Ik ben benieuwd wat jullie gaan zeggen.’ “Een apostolisch
leider heeft de volgende kenmerken: hij of zij is bewaarder van het christelijke DNA;” hebben jullie
genoemd. “Hij of zij is een pionier/entrepreneur:” daarvan zeggen jullie eigenlijk: ‘Dat staat aan het
begin; als je dat gedaan hebt kan je apostolisch leider worden.’ Dat hoorde ik jullie zeggen.
[Arnold 38] Zelfs dat niet; één van de mensen met de meeste apostolische status in ons
netwerk - is in strikte zin nooit pionier geweest. Dus dat bedoelen we: het is niet een goed
criterium. Zoals die eerste, het bewaker van het DNA, dat vind ik wel een goed criterium.
Maar dat is persoonlijk.
[O39] “Hij of zij is een architect: het leggen van nieuwe fundamenten, het uitwerken van bijbelse
blauwdruk, creëert ruimte voor andere bedieningen om in te werken.”
[Arnold 39] Dat is wel heel ‘Hirsch’ natuurlijk, toch?
[Bert 36] Ja, ik denk dat dat... Die eerste is ‘ja’, die tweede is niet zo relevant, en de derde is
volgens mij een belangrijke vorm om er uiting aan de geven aan apostolisch leiderschap. Maar
ik denk dat dat op een andere manier ook kan.
[O42] Dus jullie zeggen eigenlijk: “Vanuit de praktijk, zie ik een bepaald iemand. Dat is een apostolisch
leider, en vervolgens is dat de toets weer voor wat het is.” Heel pragmatisch.
[Arnold 41] Ja, het is bij ons wel heel pragmatisch.
[O43] Dus eigenlijk: “Bijbel, dat is leuk maar...”
[gelach]
[Bert 39] Ik heb dat niet gezegd; “Ik wil me hierbij distantiëren van de woorden die Arnold.
geuit heeft, want dit kan natuurlijk niet Arnold.”
[O44] Nee, maar ik bedoel: jij noemde net even iets uit de bijbel, van: “Apostolisch leider dit of dat,” maar
dat is...
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[Bert 40] Nee, dat is hermeneutiek. Als Paulus zegt: “Waarom heeft God allereerst apostelen
gegeven, en ook profeten en evangelist, herder en leraar?” Wat is dat voor hem? Markeert hij
hier een blauwdruk voor de kerk, of constateert hij zelf ook wat hij ziet gebeuren? Volgens mij
is dat het laatste; wat God geeft aan de gemeenschap zijn apostelen, profeten, evangelisten,
herders en leraars. Ik weet niet in hoeverre, en dat is natuurlijk altijd de discussie, zijn lijstje
bedoeld is als: ‘Nou deze vijf en nu je kop houden,’ of een globale omschrijving van wat er
ongeveer gebeurt in een christelijke gemeenschap. Bijbelse normering van de manier waarop de
kerk geleid wordt, vind ik altijd heel problematisch. Of het nou gaat om mijn huiskerkvrienden
die ‘organisch dit, organisch dat,’ roepen of het gaat om de mensen die zeggen dat er hele vaste
structuren zijn gegeven van leiders en ‘accountability’. Volgens mij is dat het hele punt niet.
Volgens mij is het hele punt bij christelijk leiderschap, is dat... Er zitten een aantal universele
principes in: ‘wie wil heersen moet dienen,’ ‘doe het in liefde en fijngevoeligheid’ en
dergelijke. Iedereen die ook maar enigszins een christelijk leider wil zijn moet ergens eraan
voldoen. En er zijn rollen die - naar de gelang de situatie - mensen op zich nemen en dus
opkomen uit de gemeenschap. En waarvoor respect moet zijn, waarvoor ruimte moet zijn,
waarvoor ook duidelijk moet zijn dat je juist... Je zou kunnen zeggen, in negatieve zin - zo
begon ik ook - heeft het boek van Alan Hirsch mij bevrijd van een bijna dogmatisch principe
wat in mijn traditie heerste, dat een christelijk leider zo moest zijn. Terwijl de bijbel juist helpt
om de ruimte te zien; misschien helpt de bijbel juist om pragmatisch te kijken naar wat nodig is
in de christelijke gemeenschap. En daarom interesseert het ons vervolgens niet zo om te kijken
van: ‘Wat is nou normatief voor wat een apostolisch leiders zou moeten zijn?’
[O45] In zin is dat hele APEST ook niet iets waarvan je zegt: ‘Daar ben ik constant mee bezig om vijf
verschillende rollen... en dat soort dingen.’?
[Bert 41] Nee, ik kijk wel uit; helemaal niet.
[Arnold 42] Nee. Maar wel dat ik mij gesteund voel door een bijbelse lijn als ik, om te
beginnen, voor mijzelf moet rechtvaardigen: ‘Waarom bemoei ik me af en toe met het werk
van een ander? Wat geeft mij eigenlijk dat recht? Waarom is kerk niet gewoon van: ‘Dit is jouw
ding, dat is jouw ding?’’ En dan denk ik van: ‘Nee, daar moet je dus wel mee uitkijken;], maar
in de christelijke traditie - in het Nieuwe Testament - is een lijn aanwijsbaar, van iets, een ding,
hoe je het ook noemt, dat daaraan legitimatie geeft.’ En dan wordt het interessant: ‘Kunnen we
daar ook een beetje vat op krijgen?’ Dat vind ik goede theologie, en daarom vind ik het
interessant om hier te praten.
[Bert 42] Wij hebben - net als bijna alle kerken - bijvoorbeeld kringleiders. Het is natuurlijk iets
dat ontstaan is, wat natuurlijk heel erg post-Reformatie ontwikkeling is. Sterker nog, van de
afgelopen twintig, dertig jaar. Dan krijg je mensen die leiden een kleine groep. Nou in
hoeverre is dat een bijbels voorgeschreven ontwikkeling? Hangt een beetje af van hoe je het
leest en misschien waren die gemeentes wel niet veel groter dan kleine groepen. Maar wat je
dus ziet, is dat er mensen opstaan - soms zijn het stellen soms is het een vrouw of een man - die
leidinggeven aan een kleine groep. Wat zijn dat voor mensen bijbels gezien? Zijn het opzieners?
Zijn het onderwijzers? Leraren? Wat ik dus zie, is dat de mensen die in die groepen opstaan,
zijn typisch herdermensen. Dat zijn mensen die het leuk vinden, en ook uitdagend vinden om
voor een groep een beetje te zorgen en die een bepaalde richting op te sturen. Wat een herder
doet; naar de volgende grazige weiden. Waar ze vaak niet zo goed in zijn is het onderwijs; daar
moeten ze in geholpen worden. En het zijn vaak de types waar mensen vertrouwen in hebben,
waar je een beetje tegenaan kan leunen. Op een gegeven moment heb je een heel aantal van dat
soort herders bij elkaar. En dan moet je kijken: ‘Hoe gaan we dit soort herders helpen op die
andere vlakken?’ Voor die herders ben ik misschien op een bepaalde manier de onderwijzers die
ernaast staat, of de apostolische leider die er boven staat. En zo kijk je naar de ontwikkelingen
en dan herken je dus wat de bijbel daarin ook beschrijft en dan probeer je dat toe te passen in je
eigen situatie. Maar ik zou er geen behoefte aan hebben om per se tegen mensen te zeggen:
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“Jongens, vanaf nu heten onze kringleiders ‘herders’, want dat is het bijbelse patroon.”
[O46] Ja, precies. Je noemde aan het begin al Doornenbal, dat boek, maar hij noemt al die termen die ze
noemen en zegt: “In principe is het allemaal hetzelfde.” Dat zou jij ook zeggen: ‘Missionaire leider is
hetzelfde als een apostolisch leider en een weet ik veel leider.’
[Bert 43] Ja, het is dezelfde vraag of Paulus niet soms verschillende termen gebruikt voor
hetzelfde. Dus de opziener; de ‘episkipos’ en de ‘presbyter’; zijn het hele verschillende rollen
of niet?
[Arnold 43] Ja, waarom vindt je APEST niet in Timoteüs en Titus? Waarom zijn de rijtjes daar
anders? Dat is al een interessante en is al een hele discussie.
[Bert 44] Omdat de situatie anders is.
[O47] Oké, ‘fair enough’. Even nog het lijstje afmaken: “Hij is een vader voor kerken en nieuwe leiders.”
[Bert 45] ‘Vader’ is groot, maar als ik een beetje begrijp wat hij bedoelt, denk ik dat het wel
kan kloppen.
[Arnold 44] Ja, er zit iets in van de Paulus-Timoteüs dynamiek; dat je enige ervaring hebt met
‘ministry’ en dat je de vaardigheden hebt om mensen die iets minder hebben, die ervaringen op
te doen. Zo zie ik Paulus; die zegt niet: “Het moet zus en zo.” Ja, dat zegt hij ook wel, maar het
is vooral dat aanmoedigen. Dat vaderlijke vind ik wel een oké criterium.
[Bert 46] Ja, en dat ‘voor personen en gemeenten’ is wel aardig; wat hij allebei noemt. Zowel
voor de werker, als voor degene die voor de mensen zijn. Voor de mensen zelf, voor de
gemeenschap, sta je iets meer op afstand, want je moet natuurlijk niet in de weg gaan zitten van
wie daar het werk doet.
[Arnold 45] Of het ook ‘moederlijk’ kan heten is weer een aparte vraag. Ik weet niet of het
apostelambt m/v is.
[Bert 47] Ja, ik hoor je voortdurend ‘hij/zij’ zeggen. Nou, daar gaan we het niet over hebben.
[Arnold 46] Dat is voor een andere keer.
[O48] Oké, ‘hij heeft een duidelijke missionaire drijfveer en is gericht op de levensvatbare toekomst voor en
de expansie van de christelijke beweging.’
[Bert 48] Ja. Ik ben vergeten wat het begin van de zin was, maar het eind vond ik mooi [gelach].
[O49] Duidelijke missionaire drijfveer.
[Arnold 47] Dan lees ik wel, er kan net zo goed staan: ‘Is ondernemer.’ Dus je kunt het heel
vroom maken en zeggen: “Iemand is...” Ik ben altijd wel kritisch op mezelf, dat ik denk: ‘Ik heb
ontzettend hart voor de kerk en dat het goed gaat en zo. Maar een deel daarvan is natuurlijk dat
ik überhaupt wil dat dingen goed gaan en verder komen en...’
[Bert 49] Ja, maar ‘missionaire drijfveer’ is natuurlijk het idee dat het... Dat heeft weer te
maken met het ‘naar buiten toe.’ Natuurlijk, we hoeven onze motieven niet vromer te maken
dan ze zijn, maar het gaat er even om dat je altijd denkt vanuit... Net als een ondernemer denkt
vanuit de mogelijkheden: ‘Wat kunnen we nog meer doen?’ In plaats van zeggen: “Dit is het
wel.”
[Arnold 48] Dus in die zin is hij helemaal correct, en verklaart dat ook waarom jouw vraag op
dit moment relevant is in het veld en dertig jaar geleden - zeker vanuit onze traditie - als een
absurde vraag zou gelden. Elke kerk heeft een dominee en dan kom jij met je apostel. Terwijl
we nu creatieve chaos zien op sommige plekken en dus ruimte voor bijbelse bezinning: ‘Hé,
hadden we daar niet iets voor?’ Dat vind ik dus leuk.
[O50] Jij zei dat het ondernemerschap ook...
[Bert 50] Ja, het ondernemerschap heeft dus te maken met het zien van mogelijkheden. Het is
ook risico’s durven nemen. Een van de dingen - volgens mij - die Alan Hirsch zegt - wat zijn
kritiek is op die hele sterke nadruk op de ‘shepherd-teacher’ benadering of ‘pastor-teacher’
hoe je het maar wilt noemen - is dat vaak risicomijdende mensen zijn. En dat is wat negatief
gezegd, maar dat klopt wel; het zijn hoeders vaak. Een hoeders, herder, dat is natuurlijk niet
voor niets; dat zijn mensen die zeggen van: “Ja, luister eens goed. We kunnen wel leuke
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plannen hebben, maar daar hebben we het geld niet voor.” Terwijl de ondernemer maar ook de
apostel moeten zeggen van: “We hebben goede plannen en dat geld gaan we regelen.” Die
mentaliteit is zo’n groot verschil. En soms kun je dat niets eens... zijn het totaal verschillende
werelden.
[Arnold 49] Er is een mooi verhaal over twee mannen. Die kijken of het mogelijk is om
schoenen te gaan verkopen in een Afrikaans land. En ze sturen allebei een telegram naar huis,
en de ene zegt: “Kansloze business; niemand draagt hier schoenen.” En de ander zegt: “Glorious
opportunities; niemand draagt hier schoenen.” [gelach] Dat vind ik altijd een mooi verhaal. Het
is ergens ook een mysterie. Als ik naast mijn college op een kerkelijke vergadering zit, dan denk
ik: ‘Hoe kan het nou dat jij niet ziet wat ik zie? Hoe kan het nou?’ En jij ziet vast ook weer
dingen die ik niet zie. Maar dat is heel fascinerend. Dus in die zin; zo’n rijtje met criteria, dat
slaat wel ergens op. Sommige dingen heb je echt wel of je hebt ze echt niet.
[O51] Heb je ze of zijn die vruchten ervan zichtbaar? Hoe is die spanning? Wanneer kan je zeggen dat
iemand een apostel is?
[Arnold 50] Dan wordt het natuurlijk interessant, vind ik het interessant, om het
gereformeerde verhaal van de roeping erbij te betrekken. Ik vind dat dus wel tof in onze
traditie, dat een pure innerlijke roeping niet genoeg is. Dus als iemand zegt zichzelf dominee
gaat noemen en niemand anders doet het, dat is gek; als iemand zichzelf apostel noemt en
niemand doet het, is ook gek. Maar je mag zeggen: “Volgens mij heb ik dit en dat,” en dat dan
anderen zeggen: “Wij denken dat ook.” Dus ik denk ook dat je gaven kunt hebben die je kan
negeren. Als het Nieuwe Testament je aanmoedigt om eruit te halen wat erin zit; dat is voor
mijn persoonlijk ook een belangrijke tekst, dat ik echt zoek: ‘Wat heb ik gekregen? En waar
moet ik dan ook echt iets mee doen?’
[Bert 51] Nou, ja, wat wel eens helpt om te zeggen is dat die mensen die in de positie komen
van een apostolisch leider, gewoon mensen die niet geschikt zijn om ‘pastor’ of ‘teacher’ te
blijven. Ze zou het ook vanuit de negativiteit kunnen zeggen. Het helpt wel eens tegen mensen
die zeggen: “Ja, maar je moet een herder zijn, of leraar.” “Sorry, daar ben ik gewoon niet
geschikt voor.” Het heeft er ook mee te maken met ongedurigheid. Je kunt ongeduld zien als
een ‘vice’ maar ook als een ‘virtue’. Simpel zat. Ik heb grote bewondering voor de mensen die
echt heel erg een herder voor hun kudde zijn. En in sommige situaties is dat heel belangrijk,
moet dat heel erg. Die mensen hebben het geduld, ongelooflijk, kunnen met die praten. Ik
persoonlijk heb dat veel minder. Ik kan die situaties hebben, maar dan moet ik onmiddellijk
bedenken dat het ergens goed voor is, terwijl je ook mensen hebt, die zijn er gewoon. En dat is
een ongelooflijk sterke waarde in de christelijke kerk. Dus het gaat hier niet over meer of
minder, maar om vermogen en onvermogen. Wat kun je? Waar ben je goed in? En waar krijg je
energie van? En waar word je gewoon helemaal gillend gek?
[O52] Sluit het in die zin goed aan bij de leiderschapsmodellen die zeggen: “Je moet focussen op je
‘strenghts’ en niet op je ‘weaknesses”?
[Arnold 51] Ik zit even te denken; bij mij gaan er niet allerlei lampjes branden van modellen die
dat zeggen. Dus ik ga even af op wat jij zegt. Ik wordt niet meteen enthousiast als ik dat hoor.
Ook weer, omdat mijn apostolische bediening - als ik die heb - een klein beetje gegroeid is in
de afgelopen tien jaar, doordat ik mensen hun zwakheden heb zien negeren. Snap je, dus zou
het werkelijk zo bijbels zijn om het ongeveer in deze slogan samen te vatten? Of ben je toch een
betere leider als je je eigen zwakheid voortdurend herkent en daar ook...?
[Bert 52] Nou, het hangt een beetje samen met hoe je... je maakt het misschien wel te groot.
Waar het natuurlijk heel veel mee te maken heeft: ‘Zoek die plek;’ wat ook heel erg past bij
wie jij in potentie kan zijn. En je kunt proberen om als voorganger van een kerk die rol van
herder en leraar heel erg in te vullen en heel erg te werken aan je geduld en dergelijke. Maar je
kunt ook zeggen: “Wacht eens even, mijn ongeduld is mijn kracht. En dat ik vooruit wil en
deze vergadering niet volhoud - echt gewoon niet en dat ik weg wil en anders dood - heeft te
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maken met...” Je kunt jezelf dan op je harses geven en zeggen; “Ik ben gewoon niet geschikt
voor deze rol als predikant; ik ben gewoon niet geschikt. Ik moet harder werken, om mij in dit
systeem te duwen.”
[Arnold 52] Maar nu even praktisch. Het zou toch fantastisch zijn als we bij al die vergaderingen
waar we geen energie van krijgen, nooit meer hoeven te verschijnen? Maar we hebben elkaar
toch ook geholpen om juist toch weer ergens te zijn waarvan je denkt: ‘daar gaan we weer.’
[Bert 53] Ja, maar alleen omdat je... Niet omdat je denkt dat het goed is. Ook niet omdat je
denkt dat dit nou eenmaal de kerk is. Puur omdat je denkt: ‘We gonna stick it out, want het
heeft nut en scheelt op de lange leste een hoop meer van dit gedonder.’ Dus dan denk je:
‘Weet je wat? We doen het even.’ En iedereen kan een vergadering van drie uur uitzitten.
Alleen wat je dan doet is je er intern ervan losmaken en zeggen: ‘Dit hoort er ook bij.’ Zonder
dat je van jezelf gaat vragen het ooit te zien als belangrijk en dankbaar werk.
[Arnold 53] Sommige mensen zitten zo een huwelijk van vijftig jaar uit. Dat kan ook: “Ik heb
me er innerlijk van losgemaakt.” [gelach]
[O53] Even over Nederland breed: in hoeverre zien jullie misvattingen en wildgroei als het gaat om
apostolisch leiderschap in Nederland?
[Arnold 54] Ik zie er niet zoveel van. Maar het is natuurlijk wel een concept dat makkelijk te
misbruiken is voor van alles. Maar dat is het concept van ‘leider’ überhaupt en van ‘dominee’
ook. Ik denk dat je maar het beste kunt doen wat jij doet en wat wij proberen; denk er met
gezond verstand en een beetje bijbel over na...
[Bert 55] Met de bijbel en een beetje gezond verstand.
[Arnold 55] Het is wat Jan Zijlstra doet... ja...
[Bert 56] Ja, maar dat is makkelijk. Wij komen uit een traditie, waar er gewoon heel weinig
oog is voor dit soort dingen. En de valkuil van de gereformeerde traditie ligt er niet in dat er
teveel apostolisch leiderschap zou zijn of misbruik van apostolisch leiderschap; absoluut niet.
Ondanks de gekkigheden van bepaalde mensen met gezag; dat zit natuurlijk veel meer in de
charismatische beweging. Waar ook - vanwege hun theologie - meer oog is voor charismatisch
leiderschap; wat kracht heeft, maar waardoor je ook meer fratsen ziet. Iets wat iemand als Jan
Zijlstra doet, is in onze traditie ondenkbaar.
[Arnold 56] Ik hoor vaak ook dat grotere evangelische en charismatische gemeenten een bizar
klein leiderschap hebben. Van drie mensen, waarvan dan één de ‘senior-pastor’ is van
tweeduizend mensen of zo. Dan denk ik altijd van: ‘Link, link.’
[Bert 57] Maar goed, dat is in alle tradities, daar moeten we niet te veel over zeggen.
[Arnold 57] Voor ons, vanuit onze traditie is het de taak: ‘Kunnen we wat gezonde gedachten
krijgen? We zien iets een klein beetje groeien aan, noem het toch maar een beetje ‘apostolisch
leiderschap’, kunnen we daar een goede theorie achteraan plakken?’ Dat is jouw scriptie.
[O54] In welke mate is apostolisch-zijn vergelijkbaar met missionaire-zijn?
[Arnold 58] ‘Apostello’ is toch ‘zenden’?
[Bert 58] ‘Apostel’ betekent ‘gezonden-zijn’. Tja, waarom heb je deze vraag eigenlijk?
[O55] Nou, omdat ik [gelach]. Ik focus me natuurlijk heel erg op apostolisch leiderschap, maar aan de
ander kant zie je nu in de gereformeerde kerken veel aandacht is voor missionair zijn; in hoeverre is er
overlap of...
[Bert 59] Nou ja, wat Arnold net al zei; hij heeft je vraag eigenlijk al beantwoord, ‘dat het geen
toeval is dat aandacht voor apostolische vormen van leiderschap de afgelopen dertig is
opgekomen,’ is toch eigenlijk het antwoord? Het is niet hetzelfde, maar het heeft wel veel met
elkaar te maken.
[O55] Maar hoe is het verband?
[Arnold 59] Het hoort typisch bij een pionierscultuur; en een pionierscultuur in christendom,
moet wel missionair zijn. Dat is het per definitie; wat wou je anders? En in dat kader komt
vervolgens ook dit op. Het is toch logisch? Als je kijkt naar de Hervormde Kerk, hoe heel
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Nederland fantastisch was ingedeeld in verschillende gemeentes; Hervormden hadden alles in
parochies en de Katholieken ook. Daar is überhaupt geen ruimte voor een apostel, want dan
zegt de pastor: “Donder op, ik ben hier de pastor.” Terwijl er nu grote witte vlekken zijn.
Steden zoals dit, waar nog een paar christenen zijn. Dat is volgens mij een context waarin er
ruimte is, en volgens mij ook een sterke behoefte; wij hebben er ook echt behoefte aan dat we
elkaar helpen om af en toe te zeggen dat we niet gek zijn. Maar ook goede gesprekken te
voeren: ‘Daar moet het in de komende tien jaar naartoe.’
[O56] Dus een missionaire context vraagt om apostolische leiders?
[Arnold 60] Ja, kort door de bocht zou ik die stelling wel willen verdedigen.
[O57] Laatste vragen gaan een beetje over de contextualisatie van het hele idee. In hoeverre is deze stap die
veel mensen maken terug te leiden tot organisatiemodellen die over tien jaar weer totaal anders zijn en we
dus weer andere dingen zeggen?
[Bert 60] Niet. Nee.
[Arnold 61] Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het interessante aan het apostolisch leiderschap:
het klinkt toch wel een beetje als specifiek christelijk/Nieuwtestamentisch. Heb je
vergelijkingsmodellen in de politiek of in het bedrijfsleven?
[O58] Nou, bijvoorbeeld: ‘een apostolisch leider zet mensen vrij’. In hoeverre zie je dat nu ook gewoon
binnen bedrijven en organisaties? Het wordt belangrijk om de mensen iets te laten doen waar ze goed in
zijn, waar hun ‘strenghts’ liggen.
[Arnold 62] Ik denk dat dat absoluut zo is. Maar ik denk dat deze dingen [wijst op lijst met
kenmerken apostolisch leiderschap], dat die anders zijn dan het ene jaar dit en het andere jaar
dat. Ik denk dat we vele decennia lang een heel hiërarchisch model van leiderschap hebben
gehad, ook in de politiek en bedrijfsleven, en dat dit echt wel een cultuurbreuk is, naar veel
meer een vorm van vrijzetten van mensen. Ik denk dat dat wel een aantal decennia hoog in het
vaandel blijft.
[Bert 61] Ja, er is natuurlijk wel een verband. Maar dat verband is niet rechtstreeks, dat we
leentjebuur spelen bij nieuwe modellen. Het verband is dat we in een gezamenlijke cultuur
leven als kerk en als bedrijf en als politiek en dat daarin natuurlijk ook wederzijdse beïnvloeding
plaatsvindt; dat is natuurlijk zo. We kennen het voorbeeld natuurlijk: in de Reformatie werd
een bestuursmodel gekozen die verrotte veel leek op het bestuursmodel van de steden van die
tijd; dat is natuurlijk geen toeval. Dat was de manier waarop mensen gewend waren samen te
werken; dat was een vorm van democratie en post-feodaal denken, wat heel erg in een nieuwe
situatie werkte, namelijk met mensen niet alleen dom en horig waren maar toch ook wel
enigszins komen lezen en schrijven en iets meer van de wereld gezien hadden. Dat zie je
natuurlijk nu ook. Dus als het gaat om de verandering van hoe je mensen aanstuurt en welke
rollen er zijn; dat je niet meer een ‘baas’ en een ‘knecht’ heb, maar veel ingewikkelder. Ja, dat
geldt natuurlijk in de kerk en in de politiek; dat is onderling natuurlijk absoluut gerelateerd.
Wat iets anders is dan ‘mode denken’. Het is pas mode denken, als er een modelletje wordt
gehanteerd, en dat is natuurlijk ook het gevaar van wat Hirsch zegt, een bepaald model. Nee,
het gaat er om, dat je contextueel, ook vanuit het denken van leiderschap en ‘community’,
antwoord te geven op uitdaging die jouw specifieke tijd aan je biedt. En een kerk indelen op
basis van ‘predikant, ouderling, diaken’ en zeggen dat dat bijbels is, gaat voorbij aan de
dynamiek van onze tijd en hoe we daarop moeten reageren. We moeten er vervolgens wel voor
zorgen dat wat wij doen, ook weer niet per se dingen zijn die waarde hebben voor de
eeuwigheid. Ik denk dat het - we volgen bijbelse patronen - maar we hebben het natuurlijk ook
niet voor niets over onze context, onze huidige tijd; daarin zien wij dat een bepaalde rol, die
dan misschien benoemt kan worden als apostolisch leiderschap, nodig is of op zijn minst
gewoon opkomt. Dat mensen van nature al reageren op hun eigen omgeving. En je moet jezelf
die ruimte geven. Maar wij zijn allebei niet zo heel erg ‘modeldenkers’. Dus dat is... Toch?
[Arnold 63] Volgens mij ook niet. Maar dat hoort bij ons. Je wilt het toch graag allemaal een
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beetje zelf doen. Het is ecclectisch: ‘Ik vind dit interessant en ik vind dat interessant.’ En daar
bouw je dan je eigen dingetjes van. Dus ik moet altijd moeite doen om mensen serieus te
nemen die helemaal idolaat zijn van één boek. Ik denk: ‘Jij hebt jouw stijl,’ maar wat is er mis
met een boek lezen en dan zeggen dat je dat een heel goed boek vindt?
[O59] Wat was eerder, even om dat laatste toch iets scherper te krijgen, het idee van een ‘movement’ of dit
soort leiderschap? Hoe ligt die verhouding?
[Arnold 64] Het idee van een ‘movement’ was eerder; in onze specifieke situatie. En we komen
er stapje voor stapje achter... maar ‘movement’ klinkt zo leuk. Wat kan daar nou tegen zijn? Je
doet iets met elkaar en komt ook nog verder en zo. We komen er stapje voor stapje achter dat meen je dat serieus - dan is er dus behoorlijk werk aan de winkel. En daar is dit een behoorlijk
onderdeel van.
[O60] En waarom past ‘movement’ precies in deze tijd?
[Bert 62] Nou, het heeft altijd bestaan. Wat is een beweging? Het is al zo’n vage abstracte term.
Keller heeft er wel eens dingen over gezegd: “Zolang de beweging een beweging blijft,
verdwijnt die.” Op een gegeven moment institutionaliseert elke beweging weer in vormen en
patronen en dergelijke. Je moet alleen zorgen dat je er elke keer weer nieuw leven in weet te
blazen. De christelijke kerk was natuurlijk een beweging in de eerste eeuwen van hun bestaan.
Een soort nieuwe ‘movement’. Maar er waren veel meer bewegingen die uitstierven; deze
bleef, ook mede dankzij de institutionalisering. Ik vind het altijd - Hirsch heeft er last van maar
anderen ook - dat ‘de grote val van het christendom kwam met Constantijn’. Allemaal zwaar
overtrokken. Wat Arnold noemde met die vaste parochies: het lijkt of er iets af was. En het
eigenlijke van een beweging is dat het zelfverstaan van de mensen van de beweging is dat het
niet af is. Dat er niet iets verdedigd moet worden, maar dat er ergens naartoe bewogen moet
worden. En dat is misschien wel het fundamentele verschil in ‘mindset’ tussen beweging en
instituut. Vanuit het institutionair denken - en dan bedoel ik niet dat instituten niet belangrijk
zijn - maar vanuit institutionair denken gaat ervan uit dat wat er is bewaard moet blijven. In de
huidige vorm. En dat ook als het achteruit kachelt, dat... Een sterfhuis constructie is eigenlijk
nog steeds een vorm van institutionair denken, want je zegt: ‘Het moet misschien maar
afgelopen zijn, we kunnen het niet meer handhaven.’ Maar je brengt de daadwerkelijke
structuren en patronen niet in beeld. Beweging zegt: ‘Het moet ergens heen.’ En of het nou
klopt. En dat is natuurlijk... Jouw vraag naar ‘accountability’ is terecht en die hadden we ook
van te voren niet geregeld, en zo werken dingen ook niet. Dus, wat soms lastig is, dat je iets
begint waarvan je eigenlijk niet weet wat het met zich meebrengt en dan moet je het alsnog
gaan regelen. En dat vinden mensen wel eens irritant: “Ja, maar regel het nou van te voren.” Ja,
maar bij beweging werkt dat niet zo. Het is helemaal niet goed geregeld, maar er gebeurt wel
wat. Toch?
[Arnold 65] Ja, zeker. Ik ben nou begonnen met voorbereiden van een nieuwe pioniersplek. Er
zijn tal van dingen waarvan ik denk: ‘Als ik het op een dag moet gaan regelen, is dat een hele
klus, maar dan heb ik wel een luxeprobleem. Want dan is er in ieder geval iets wat ik wil is zo
ingewikkeld, dat ik denk: ‘Laat ik nou eerst maar eens kijken of ik een groep mensen heb, die
ik bij elkaar kan brengen.’ En ja op een dag moet vast iemand onder tucht en daar heb je dan
geen procedure voor en dan moet je op de plek iets verzinnen. Maar als je dat nu gaat regelen,
komt er natuurlijk nooit iemand.’ En daarin zit ook wel veel botsing - waar het gesprek mee
begon - tussen het oude systeem en het nieuwe systeem. Dat het oude systeem wel graag alle
dingen geregeld ziet en als het dan geregeld is, is het vaak niet zo geregeld als zij het willen
hebben. Daar wordt je natuurlijk af en toe helemaal kierewiet van.
[Bert 63] De metafoor die ik daar wel voor gebruik is die van de bos en de hei. De eerste boom
die groeit op de hei is altijd een berk. Dat is voor de verbossing op de hei een groot probleem.
Maar het een berk. En de berk is een heel licht boompje, die heel snel groeit, met wortels die
ook heel snel groeien, maar er zit niet een verschrikkelijke stevigheid in. Zelfs een volwassen
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berk die krijg je met een man of vier nog wel om. Maar een bos - stel je voor een eikenbos oud, daar staan stevige stammen, diep geworteld, enzovoort. En soms voelt het een beetje,
binnen een beweging, alsof de mensen in het eikenbos roepen van: “Berk, deugt niet, slechte
boom; geen echte wortels, geen stevige stam, dat is allemaal niet veel.” Terwijl het hele punt is
dat het de enige boom is die op de hei kan groeien; een eik krijgt dat niet voor elkaar, want die
is bezig met een stevige stam ontwikkelen en dikke wortels en voor die tijd is die allang
weggevreten of omgepeurd. Het is dat...
[Arnold 66] Als je dat op de markt zoals je het nu zegt... Ga dat nou eens vertellen. Dat is een
goed verhaal.
[Bert 64] Ja, maar helpt dit om het een beetje te begrijpen? Dit is toch wel een goede metafoor
voor hoe het werkt?
[Arnold 67] Ik vind het een hele goede metafoor, maar ik kan ook meteen verzinnen dat je toch
vindt dat de heide ook eiken moet hebben. [gelach]
[Bert 65] Kijk, het hele punt is. Op een gegeven moment is er een berkenbos, en dat berkenbos
blijft niet lang bestaan, want op een gegeven moment komen er eiken tussen. En binnen een
berkenbos kunnen eiken prima groeien. Dan hebben ze beschutting enzovoorts. Dan staan er
uiteindelijk alleen maar eiken.
[Arnold 68] De onderkant van de metafoor is dat bosbewoners überhaupt een schijthekel aan de
heide hebben. [gelach]
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Bijlage 13: Samenvatting van het interview met Ds. Geuze
[O0] Introductie.
[O1] U wilt iets over uzelf vertellen?
[Geuze 1] Ja, ik ben emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Ik word daarin
gerekend te behoren tot de stroming van de Geformeerde Bond.
Van jongs af ben ik met ‘opwekking’ bezig geweest; dat Christus’ Gemeente opwekking
nodig heeft. Daar heb ik veel over gelezen, want in de geschiedenis zijn er veel opwekkingen
geweest. Niet alleen in de evangelische wereld, maar ook in de protestantse wereld. Door
bezig te zijn met opwekking ben ik gekomen bij de Heilige Geest en Zijn gaven en later bij de
bedieningen van Christus.
Op een gegeven moment herinnerde ik me, dat er een Nederlandse predikant was geweest,
die geprofeteerd had dat er in Nederland een opwekking zou komen. Dat was ds. H.O. Roscam
Abbing uit Arnhem (1874-1939), een predikant met profetische gaven. Later heb ik een boek
uitgegeven met de werken van Roscam Abbing: “Nederland, schik u om uw God te ontmoeten!”,
Leiden, 1992. Prof.dr. C.Graafland heeft daarin een ‘ten geleide’ geschreven. Roscam Abbing
geloofde in de gaven van de Heilige Geest, ook voor onze tijd. Hij geloofde, dat er nog een
‘late regen’ voor Christus’ Gemeente zou komen, ook in Nederland. Die ‘late regen’ was
verbonden met een Karmelgericht (1 Kon.18). Hij verwachtte, dat een aardbeving Nederland
zou treffen – wat volgens hem heel ongewoon is voor Nederland -, die gepaard zou gaan met
een geestelijke aardbeving die de Nederlandse Hervormde Kerk tot herstel zou brengen. Ik was
en ben nog altijd onder de indruk van het getuigenis van ds. Roscam Abbing. Wat de heilsleer
betreft ging hij in het spoor van dr. H.F.Kohlbrugge en ten aanzien van de
toekomstverwachting in het spoor van Prof. J.H.Gunning Jr. Deze geloofde ook in de
vijfvoudige bediening van apostelen, profeten, evangelisten herders en leraars. Ik weet niet niet
of je hiervan op de hoogte bent...
[O2] Ga gerust door, ik vind het heel interessant.
[Geuze 2] Ik kwam dus op het spoor van de gaven van de Geest. Dat had tot gevolg dat ik ging
bidden om de doop in de Heilige Geest: om de toerusting met Zijn gaven, met name om de
gave van profetie voor Christus’ Gemeente. Tot mijn verrassing heb ik toen zelf profetieën
gekregen, onder andere een Boodschap voor het Samen-op-Weg proces. Daardoor ben ik toen
in het nieuws geweest.
[O3] In welk jaar was dat ongeveer?
[Geuze 3] In 1994. De toenmalige secretaris van de Hervormde Synode zei naar aanleiding van
het verzoek om deze Boodschap te toetsen: ‘De synode is er niet om profetieën te toetsen,
maar om leiding te geven aan het kerkelijke leven’. Maar wie is er dan wel geroepen om te
toetsen? Zo ben ik op het spoor van de bedieningen van Christus gekomen: apostelen,
profeten, evangelisten, herders en leraars. Ik heb leren zien, dat wanneer je de gaven van de
Geest als een stroom ziet, die stroom een bedding nodig heeft: die van de vijfvoudige
bediening. Anders kan het aan twee kanten misgaan. Als de gavenstroom niet vloeit, dan
drogen de bedieningen uit. Maar een bruisende stroom van Geestesgaven zonder de bedding
van Christus’ bedieningen, treedt gemakkelijk buiten haar oevers, met verwoestende gevolgen.
Toen ben ik me gaan verdiepen in de vijfvoudige bediening met name in het apostelschap.
Omstreeks 1830 ontdekte men in Engeland in de kring rond ds. Edward Irving (1792-1834) de
gaven van de Geest en de bedieningen van Christus. Uit deze kring is de Katholiek-Apostolische
Kerk ontstaan met twaalf apostelen (Albury Apostles). De laatste van hen was F.V.Woodhouse
(1805-1901). Van de oorspronkelijke Kerk is weinig meer over, maar er zijn vandaag nog wel
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een aantal apostolische kerkgemeenschappen
voortgekomen.

die meer of minder uit deze Kerk zijn

[O4] Waren zij verantwoordelijk voor de opwekking in Wales van 1904?
[Geuze 4] Nee, maar er is in Wales wel een Apostolic Church uit deze opwekking
voortgekomen die vandaag nog bestaat.
In Nederland heb je nog enkele oorspronkelijke Katholiek-Apostolische Gemeenten, onder
andere in Amersfoort en Den Haag, die de vijfvoudige bediening missen door het ontbreken
van het apostelschap. Verder is er de Hersteld-Apostolische Zendingkerk met apostel
H.F.Rijnders in Wassenaar. Rond Groenekan is er een apostolisch werk met onder meer
apostel H. van Wijk.
Onder invloed vanuit Amerika (C.P.Wagner cs.) heeft Dr. Samuel Lee in Amsterdam het
DNA (Dutch Network of Apostles) opgericht, waaraan de apostelen Gerard Worms uit
Arnhem en Jaap Dieleman uit Zeewolde hebben meegedaan, maar dat enkele jaren geleden is
opgeheven. Br. Dick Westerhof, voorganger van God’s Embassy gemeente in Amsterdam,
heeft onder invloed vanuit Engeland (Christian International Europe; dr. Sharon Stone) de
Coalitie voor Apostolische Reformatie opgericht waarvan hij voorzitter is.
[O5] Toevallig heb ik contact gehad met ds. Dick Westerkamp uit Houten. Hij zei, dat hij zulke termen
als apostel het liefst uit de weg gaat vanwege hun beladenheid. Ik ben benieuwd hoe u het zou aanpakken
wanneer u naar hem toe zou gaan?
[Geuze 5] Ik zou hem vragen hoe hij zijn werk voor New Wine tot vernieuwing van de
christelijke gemeenten ziet in het licht van de vijfvoudige bediening; welke plaats en taak hijzelf
meent te hebben in het lichaam van Christus. Hij vervult in elk geval een roeping tot zegen van
veel gemeenten in verschillende kerken.
[O6] De meeste mensen, die ik uit de iets meer gereformeerde hoek spreek, komen allemaal met verhalen
over ontsporingen van apostolisch leiderschap. Die mensen zien zich er soms wel in bewegen, maar zullen
zich nooit apostel noemen.
[Geuze 6] Iemand zei eens:: ‘Als je eerlijk weet dat God je daartoe geroepen heeft en dat het
voluit bijbels is; waarom zou je dan de bijbelse benaming apostel niet gebruiken?’ Kijk, er is
natuurlijk verschil tussen de oorspronkelijke twaalf apostelen als oog- en oorgetuigen van de
Heere Jezus Christus. Dat twaalftal is uniek. Maar je zult ook weten dat het Nieuwe Testament
meer apostelen kent. Ook uit de vroege kerkgeschiedenis weten we dat. Er is onderscheid, dat
geldt zoals bij de profetie: canonieke profetie in de Bijbel én gemeenteprofetie vandaag, die
getoetst moet worden. De herkenning en erkenning van de apostolische bediening zal een
lange weg zijn. Maar vaak is het zo, wanneer nieuwe dingen gaan functioneren én tot zegen
zijn, dan worden ze dankbaar erkend en aanvaard.
Het is goed om aan een bijbelse visie vast te houden, maar we moeten tegelijk vragen:
‘Heere, wijst u ons wegen en middelen om die visie gestalte te geven.’ Daar is geduld voor
nodig. We zitten toch echt niet te wachten tot er weer een nieuwe groep of kerk bij komt?
Een bekende uitspraak is: ‘Hoe meer schismata (scheidingen), hoe minder charismata
(genadegaven).’ Ik denk dat dit waar is.
[O7] Ziet u uzelf als een apostolisch leider?
[Geuze 7] [gelach] Wat moet ik daar van zeggen? Ik heb er wellicht iets van, omdat ik al lang
visie voor het hele Lichaam van Christus heb en daar gestalte aan probeer te geven. Ooit heeft
iemand gezegd: ‘Als je gaven van de Heere God ontvangen hebt, dan behoef je daar geen
propaganda voor te maken, want die treden vanzelf aan het licht; wees daarin werkzaam en
dienstbaar’. Ik ken een voorgangersechtpaar, dat officieel ingezegend is in de bedieningen die ze
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hebben gekregen. Maar ze laten zichzelf bij hun voornamen noemen. Heel gewoon, om zo
dienstbaar te zijn. Ondertussen ontkennen zij niet dat God hun die plaats en taak gegeven heeft.
[O8] Hebben andere mensen over u geprofeteerd?
[Geuze 8] Ja, wel wat het profetische betreft, maar niet ten aanzien van het apostolische, voor
zover ik mij herinner. Wel hebben anderen het apostolische in mij herkend. Het is goed om te
blijven op de plaats en bij de taak die je in het lichaam van Christus hebt gekregen en open te
staan voor verdere leiding.
[O9] Denkt u - wanneer u kijkt naar de kerkelijke ontwikkelingen - dat de visie op apostolisch leiderschap
in de komende tien jaar gaat toenemen in Nederland?
[Geuze 9] Dat hoop ik.
[O10] Wat is daarvoor nodig?
[Geuze 10] Ik denk: diepgaande bezinning en volhardend gebed. Voor mijn besef gaat het in de
evangelische en charismatische wereld allemaal erg snel. Daar wordt soms vlug het etiket van
profetisch of apostolisch opgeplakt. Maar hoe is de bediening gegroeid? En is die gerijpt?
Blijken wijsheid en vruchtbaarheid?
[O11] Dat is toch goed?
[Geuze 11] Ja, wijsheid en vruchtbaarheid zijn heel goed.
[O12] Gisteren zei nog iemand, dat je de titel ‘apostel’ in Amerika kunt kopen.
[Geuze 12] In Afrika vinden bepaalde geestelijke leiders hoe meer titels hoe belangrijker je dan
bent. Dan denk ik: ‘Dat kan Gods bedoeling toch niet zijn’. Aan wie God veel heeft
toevertrouwd, die is geroepen om veel te dienen. Je bent dan ook het mikpunt van de boze
wiens tegenstand je ervaart.
De vijfvoudige bediening met andere bedieningen zijn nodig. Ik zie het ruim. Er zijn meer
bedieningen. Er zijn broeders en zusters met een muzikale bediening. Die staat niet in de rijtjes
van Paulus, die hij niet uitputtend zal hebben bedoeld. Die rijtjes zullen ook wel te maken
hebben met wat er toen voorhanden was. Op allerlei gebied zijn er bedieningen nodig. Daar is
ook goed leiderschap nodig. Als dat ontbreekt in gezin, op school en op welk terrein ook, dan
gaat het mis. In Nederland zijn er volgens mij veel mooie initiatieven misgegaan, omdat er geen
goed leiderschap was. Daarom zou ik het een zegen vinden, wanneer er een college van
apostelen zou zijn, van gerijpte gelovigen, die elkaar dienen en Christus’ Gemeente dienen.
Dat zou me hoop geven. Profetieën kunnen dan getoetst worden. Er zou ook leiding gegeven
kunnen worden in tal van theologische kwesties, bijvoorbeeld geloofsdoop of kinderdoop en
hoe we daarmee moeten omgaan. En er zijn ook veel ethische problemen. Het is nodig, dat er
een helder geluid klinkt in onze tijd, die vol verwarring is.
[O13] U zou willen dat zo’n raad daar uitspraken over zou doen?
[Geuze 13] Ja, voorgelicht door profeten en na bidden en vasten. Het gaat er toch om dat
Christus’ Gemeente tot haar bestemming komt? Die bestemming is in Efeze 4 verbonden met
de vijfvoudige bediening. Ik geloof niet, dat de tijden die voor ons liggen gemakkelijker zullen
worden. Daarom heeft Christus’ Gemeente de toerusting door middel van de bedieningen
hard nodig.
[O14] Heeft u wel eens iets gelezen over missionair kerk-zijn?
[Geuze 14] Ja, ik heb boeken gelezen over missionaire gemeenteopbouw en dergelijke
onderwerpen.
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[O15] In hoeverre denkt u, dat de apostolische nadruk die we nu zien overeenkomt met de missionaire?
[Geuze 15] De apostolische bediening is een blijvend appèl is op het gezonden-zijn in deze
wereld; dat de gemeente een uitgezonden gemeente is. Ik zie het apostolische beslist niet als
een tegenstelling met het missionaire. De apostolische bediening is er een ondersteuning van.
Die mag niet alleen een binnenkerkelijke functie hebben.
[O16] Denkt u - als ik het mag samenvatten - dat het missionaire niet zonder het apostolische zou kunnen
bestaan?
[Geuze 16] Ja, wil het missionaire groeien en bloeien. Daarvoor is die apostolische bediening
gegeven. De apostel Paulus was vooral een gemeentestichter/planter.
[O17] In hoeverre denkt u, dat de apostolische bediening past bij de postmoderne tijd? Dat het ook een
bruikbare contextualisatie voor deze tijd is?
[Geuze 17] Ik denk, dat juist in de postmoderne tijd een gezond bijbels leiderschap nodig is. Ik
weet niet of je hier iets mee kunt of dat je zegt: ‘Dat slaat als een tang op een varken.’
[O18] Nee, het slaat zeker wel op elkaar, maar ik ben op zoek naar wat specifiekere voorbeelden.
Misschien heeft u ook voorbeelden van dingen waarvan u zegt: ‘Dit zie ik in de maatschappij en dit zie ik
in het apostolische en dat sluit goed bij elkaar aan.’
[Geuze 18] Het toerusten en vrijzetten van mensen om tot Gods bestemming te komen in een
tijd die individualistisch is. Het apostolische kent de gemeenschapsgedachte. Het geeft gestalte
aan de katholiciteit van Christus’ Gemeente. We hebben een Koninkrijksvisie nodig. A.A.van
Ruler heeft eens gezegd: ‘Apostelen behoren nog meer bij het Koninkrijk dan bij de
Gemeente.’
[O19] Ik ben benieuwd in hoeverre u denkt dat de visie van apostolisch leiderschap in Nederland past?
[Geuze 19] In de Nederlandse gevestigde kerken is de openheid voor het werk van de Heilige
Geest, voor de doop in de Geest, voor de gaven van de Geest en voor de bedieningen van
Christus beperkt. De traditie is heel sterk. Hoewel er aanleidingen zijn om de traditionele
ambtsleer nog eens te heroverwegen, komt daar toch weinig af. Men blijft bij de drieslag, zoals
die bij de calvinistische reformatie is ontstaan, van predikant, ouderling en diaken. Het gebrek
aan goed leiderschap - de nood daarvan wordt niet sterk gevoeld. Men loopt allemaal voor zijn
eigen kerkelijke en gemeentelijke huis. Als die maar goed blijven draaien. Visie op het geheel
ontbreekt vaak.
In evangelische/charismatische kring, denk ik, dat men wat geschrokken is door
ontsporingen. Daar is men vaak opener, omdat men niet zo sterk geworteld is in de traditie.
Dat heeft voordelen. Maar als er iets komt overwaaien uit Amerika of Engeland vindt men dat
vaak geweldig, maar doet te weinig aan bezinning. Achteraf ontdekt men dan: ‘Bij ons is er ook
veel individualisme en lopen mensen ook met een bepaalde bediening weg. We hebben daar
nog niet zoveel goede vruchten van gezien’. Aan de andere kant, dominee Westerkamp zei
eens over het werk van de Heilige Geest: ‘Je hoeft er helemaal niet bezorgd over te zijn, want
het is de waarheid van het Woord van God en die waarheid komt toch boven. Het kan wel een
tijd duren, maar het komt’.
[O20] Denkt u niet, dat het apostolisch leiderschap problematisch is voor de traditionele kerken in
Nederland?
[Geuze 20] Het ligt aan de situatie. Als er noodsituaties gaan ontstaan – verlegenheidsituaties en er treden broeders of zusters op die een boodschap van God hebben en die met gezag
uitdragen, dan verwacht ik dat mensen tot bezinning komen en dat het apostolisch leiderschap
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ingang zou kunnen vinden.
[O21] Denkt u dat het toegaat naar een iets meer post-denominationële tijd of zo?
[Geuze 21] Ik vrees van wel. Maar ik hoop – omdat ik in de kerk sta - op herstel van Christus’
Gemeente vanuit de verschillende denominaties en dat dit langs de geleidelijke weg gaat. Maar
het zou wel kunnen dat het veel meer door afbraak gaat. We zien, dat denominaties en
kerkverbanden hoe langer hoe minder invloed hebben. Dat het veel meer om de plaatselijke
gemeenten gaat. Ik denk, dat dit bijbels is; dat het werk van God plaatselijk moet gebeuren.
Daar hebben we ook een roeping ten aanzien van de niet-gelovigen en van het
maatschappelijke leven. Al kunnen plaatselijke gemeenten elkaar natuurlijk niet missen zoals
gelovigen elkaar niet kunnen missen. Daarom zijn er contact en beraad nodig.
Ten slotte, we hebben mensen nodig met visie en passie van God!
Nunspeet, 26 juni 2013
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