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I. Wij zijn er zeker van  
 
Wij zijn er zeker van dat volgens het getuigenis van de Heilige Schrift het geloof aan Jezus Christus 
ieder mens de mogelijkheid geeft redding en eeuwig leven te ontvangen. Het geloof aan Jezus 
Christus schenkt dat heil, niet de kerk, niet het ambt. Dit geloof roept op tot navolging. Wie Jezus 
Christus als zijn Heer aanvaardt, zal gered worden. Dat geschiedt alleen door genade, niet door eigen 
verdienste. 
 
Wij zijn er zeker van dat de gehele kerk van Jezus Christus op aarde – zowel elke plaatselijke 
gemeente als iedere christen afzonderlijk – van de Heer zelf gaven en krachten van de Heilige Geest 
ontvangt in de mate door de Heer vastgesteld. De belangrijkste en grootste van deze gaven is de 
goddelijke liefde. Deze gaven zijn aan de discipelen en andere volgelingen (mannen en vrouwen) 
gegeven ter ere Gods en ten dienste van de naasten. 
 
Wij zijn er zeker van dat de Heer van de Kerk ook bijzondere gaven kan schenken zoals profetie, 
dromen e.d. Of enkelingen of groepen dergelijke openbaringen ontvangen, op welk tijdstip en in welke 
vorm dat geschiedt, kan men slechts aannemen op de wijze waarop de Heer het laat geschieden. 
 
Wij zijn er zeker van dat deze door de Heer gegeven openbaringen uit zijn Heilige Geest komen, die 
sinds de Pinksterdag de blijvende begeleider is van de Kerk van Christus op aarde. Wanneer men een 
dergelijke openbaring ontvangt, dient men te onderzoeken of zij in overeenstemming is met de inhoud 
van de Heilige Schrift, om er zeker van te zijn dat het werkelijk een openbaring van God is. Zulke 
openbaringen, wanneer zij werkelijk van God afkomstig zijn, moeten overeenkomen met het gehele 
getuigenis van de Heilige Schrift en kunnen daarmee niet in tegenspraak zijn. 
 
Wij zijn er zeker van dat God zich bindt, zich houdt aan zijn woord tot in eeuwigheid. Zijn woord is 
betrouwbaar en waarachtig. Als Hij mensen in zijn dienst roept, bindt Hij zich in zoverre aan hen als zij 
zich aan zijn woorden houden. Als zij die woorden van God verlaten, ontbindt Hij de band met zulke 
navolgers. Hij bindt zich niet aan hun fouten of dwaalleren. 
 
II. Wij verklaren  
 
Omdat wij zeker zijn van de hiervoor genoemde punten, verklaren wij aangaande de “boodschap”* 
van de vroegere stamapostel van de Nieuw Apostolische Kerk, Johann Gottfried Bischoff, het 
volgende: 
 
De “boodschap” is strijdig met het totaal -getuigenis van de Heilige Schift. Zij kan daarom niet als een 
goddelijke openbaring gelden, maar moet toegeschreven worden aan menselijk wensdenken. De 
bewering van J.G. Bischoff dat de Heer hem de inhoud van de boodschap heeft laten weten, wijzen 
wij als onwaar af. 
 
De “boodschap” was ten onrechte tot geloofsleer verheven en moet als dwaalleer gekenmerkt worden. 
Het vereiste geloof aan deze “boodschap” betrof een dwaalleer. De daaruit ontstane duizendvoudige 
gewetensnood en het hiermee gepaard gaande leed waren vermijdbaar geweest. De “boodschap” met 
al haar gevolgen inclusief de excommunicaties moet de kerkleiding van de Nieuw Apostolische Kerk 
nog steeds tot op heden, als een niet afgeloste schuld worden aangerekend. 
 
Het niet in vervulling gaan van de “boodschap” had men kunnen zien aankomen, want Gods woord 
blijft in eeuwigheid geldig. De toenmalige kerkleiding van de Nieuw Apostolische Kerk heeft als 
verklaring van dit niet in vervulling gaan van de “boodschap” de uitspraak gedaan dat God zijn wil 
veranderd had en dat de stamapostel zich niet vergist kon hebben. Evenals de “boodschap” zelf is 
deze uitspraak onverenigbaar met het totaal – getuigenis van de Heilige Schift. Zij moet als een 



hardnekkige weigering van de erkenning van Gods wil beschouwd worden. Ook deze uitspraak wijzen 
wij dus als onwaar af. 
 
Hoe een kerk geleid moet worden is vooral een theologische vraag. De structuur van de leiding van 
een kerk is een afgeleide van de geloofsleer en moet daaraan getoetst worden. Alle juridische 
regelingen en interne organisatorische bepalingen moeten ontstaan uit een fundamenteel inzicht in de 
geloofsleer en zijn dus ondergeschikt aan deze leer. 
 
Dat de leiding van de Nieuw Apostolische Kerk door een stamapostel wordt waargenomen, is ontstaan 
uit het geloofsinzicht van deze kerk en niet uit het burgerlijk recht. Daarom is de vraag hoe de 
kerkleiding moet zijn, geen structuurvraag maar een geloofsvraag. 
 
De totstandkoming van een beschrijving van de geschiedenis kan niet om deze fundamentele vragen 
heen. Dat is niet geschied bij de op 4 december 2007 uitgezonden (en gepubliceerde) geschiedenis 
beschrijving**. Hierin wordt de “boodschap” onkritisch als waarheid beschouwd. De crisis binnen de 
kerkleiding van de Nieuw Apostolische Kerk wordt daarin als een structuurcrisis en niet als een 
geloofscrisis beschouwd. 
 
In de beschrijving van de geschiedenis door de Nieuw Apostolische Kerk wordt verondersteld dat de in 
het burgerlijke recht verankerde statuten voldoende zijn om geloofsgehoorzaamheid te eisen. Het 
wordt daarin als gerechtvaardigd gezien deze statuten als geloofseis, ja zelfs als geloof aan een 
dwaalleer te beschouwen. 
 
In deze geschiedenis beschrijving wordt vermeden evenwichtige beelden van bepaalde personen te 
geven. De persoon van de toenmalige stamapostel J.G. Bischoff alsmede diens ambtsuitoefening 
worden eenzijdig positief beoordeeld. Zijn handelingen en geloofsuitspraken blijven onaangetast. 
Tegelijkertijd worden persoon en ambtsuitoefening van de uitgesloten apostelen eenzijdig negatief 
beoordeeld. Hen wordt de verantwoording voor de foute ontwikkelingen en voor de uitsluiting uit de 
kerk ten laste gelegd. Wij wijzen deze persoonlijkheidsbeelden als zijnde onjuist af. 
 
III. Wij hopen  
 
Wij hopen dat het de Nieuw Apostolische Kerk en de Vereniging van Apostolische Gemeenten in 
Europa gelukt de door hun gemeenschappelijke geschiedenis verstoorde verhouding te verbeteren 
om tenslotte tot een verzoening te komen. In Zwitserland zijn door beide kerken reeds schreden*** in 
deze richting ondernomen. 
 
Wij hopen dat deze geschiedenis zakelijk en met zelfkritiek zal worden herschreven, dat de eens 
gemaakte fouten niet goedgepraat zullen worden en dat de eenzijdige persoonlijkheidsbeelden op een 
evenwichtige en respectvolle wijze herschreven worden. 
 
Wij hopen dat de pijnlijke gevolgen, ontstaan door de verkeerde opstelling van de leiding van de 
Nieuw Apostolische Kerk t.o.v. “de boodschap” erkend zullen worden. Zo’n erkenning leidt naar boete 
voor God. Daartoe behoeft geen openlijke ceremonie plaats te vinden, maar kan blijken uit de omgang 
met elkaar. Alleen zo wordt het geloofwaardig dat verzoening een eerlijk verlangen is. 
 
Wij hopen dat er punten opgesteld kunnen worden die tot verzoening leiden. Voorwaarde tot 
verzoening is schulderkenning en vergeving vragen en ontvangen. 
 
Wij hopen dat de verschillende geloofsovertuigingen en de van elkaar verschillende ontwikkelingen 
wederzijds gerespecteerd worden zonder enigerlei afkeuring. 
 
Wij hopen dat zowel de Nieuw Apostolische Kerk als de Vereniging van Apostolische Gemeenten in 
Europa hun leden wederzijds onbeperkt als broeders en zusters in Jezus Christus erkennen en 
zodoende hun verantwoordelijkheid t.a.v. het gehele christendom nemen. 
 
*Opmerking 1: de “boodschap”  
De vroegere stamapostel van de Nieuw Apostolische Kerk, Johann Gottfried Bischoff (1871 – 1960) 
deed voor het eerst tijdens de kerstdienst 1951 openlijk de uitspraak dat hij niet meer zou sterven, 
maar dat de Heer nog tijdens zijn leven zou wederkomen teneinde zijn Werk te voltooien. Hij was 



daarom de laatste stamapostel, na hem zou er niemand meer komen. Deze uitspraak is in velerlei 
gevarieerde vormen sedert kerst 1951 tot aan zijn dood in 1960 indringend en onvermoeid verkondigd 
geworden. Deze uitspraak is onder de naam “boodschap” bekend geworden. Ze werd tot dogma 
verheven. De “boodschap” werd het beslissende criterium voor het lidmaatschap en voor een 
ambtsbediening in de Nieuw Apostolische Kerk. J.G. Bischoff beweerde dat de Heer zelf hem deze 
boodschap had gegeven. Het is niet bekend hoe dit in feite heeft plaatsgevonden. Op 6 juli 1960 stierf 
Bischoff, zonder dat de “boodschap” in vervulling was gegaan. Dit werd verklaard door te zeggen dat 
God zijn wil veranderd had en dat de stamapostel zich niet vergist kon hebben. 
 
**Opmerking 2: de geschiedschrijving  
Op 4 december 2007 gaf de Nieuw Apostolische Kerk Internationaal een voorlichtingsavond die vanuit 
het Communicatiecentrum in hun internationaal hoofdgebouw in Zürich over geheel Europa per 
satelliet werd uitgezonden. Daarin werd mondeling een overzicht van de geschiedschrijving gebracht 
met als titel: “De Nieuw Apostolische Kerk van 1938 tot 1955. Overzicht van de ontwikkelingen en 
problemen” (vertaald). Op dezelfde avond werd deze geschiedschrijving in nog uitvoeriger vorm op de 
website van de Nieuw Apostolische Kerk Internationaal gepubliceerd. In dit overzicht werd op 55 
pagina’s de houding en handelwijze van de toenmalige kerkleiding beschreven en verdedigd. De 
discussies tussen de toenmalige stamapostel J.G. Bischoff enerzijds en de apostelen die kritiek op 
hem en zijn leiding uitoefenden anderzijds, werden zonder uitzondering ten gunste van de 
stamapostel beoordeeld. De excommunicaties werden goedgepraat. De uitgestotenen kregen daarvan 
de schuld. 
 
***Opmerking 3: een eerste stap tot verzoening  
Op 20 april 2005 werd in Zwitserland een verklaring ondertekend met de titel:”Eerste schrede tot 
verzoening”. Dit schrijven werd ondertekend door de districtsapostel Armin Studer van de Nieuw 
Apostolische Kerk en de apostel van de “Vereinigung Apostolischer Christen Schweiz”, Walter 
Baltisberger. Dit schrijven werd op 1 mei 2005 in beide kerken voorgelezen. 


