
NAK bericht standpunt van de stamapostel over de boodschap van J.G. Bischoff. 
 
Op 13 mei 2013 heeft de stamapostel van de Nieuw apostolische kerk Dr Wilhelm Leber zijn 
standpunt over de Boodschap van de voormalige stamapostel J.G.Bisschoff  bekendgemaakt. 
Daarbij zijn enige kritische uitspraken van de boodschap openlijk geuit. 
 
Ten eerste wordt de boodschap van J.G. Bisschoff kritisch onder de loep genomen. Er staat onder 
andere: “Naar het huidige inzicht had stamapostel Bischoff het niet zover mogen laten komen, dat 
de Boodschap tot een wezenlijk kernpunt van het geloof gemaakt werd.” Verder staat er: ”Het 
uitgangspunt en de grondslag van alle leerstellingen moet de heilige schrift zijn. Deze zin zou het 
belangrijkste van het hele bericht genoemd kunnen worden, hoewel de bewoordingen toch zo 
gekozen zijn dat zij niet in strijd zijn met de eerder opnieuw geformuleerde Nieuw apostolische 
catechismus en op grondslag van de Heilige Schrift. 
Aansluitend vindt stamaposter Leber: ”Verder was het noodzakelijk geweest de Boodschap op een 
gefundeerde wijze aan de hand van de heilige schrift te beargumenteren. Een persoonlijke 
overtuiging alleen kan niet toereikend zijn”. 
 
Er werden niet alleen splitsingen, maar ook excommunicaties uit de Nieuw Apostolische Kerk 
genoemd, terwijl daarbij geen namen genoemd worden en voor de excommunicaties tot nu toe 
geen verantwoordelijkheid wordt genomen.  
 
Het feit dat de boodschap niet uitkwam werd uitgelicht dat de boodschap een belofte was, dat het 
niet in vervulling gaande geen duidelijke reden had. Moeten wij concluderen dat de stelling “dat God 
had zijn plan verandert” zich niet laat verenigen met de heilige schrift. 
 
De volgende uitspraken worden benadrukt:  
”Ik wil graag aangeven: De Nieuw apostolische kerk houdt er tegenwoordig niet meer aan vast aan 
dat de Boodschap van stamapostel Bischoff een goddelijke openbaring was. Verder wordt 
verzekerd: ”De Nieuw apostolische kerk zal er geen gebruik meer van gemaakt worden van het 
standpunt dat de Heer zijn wil zou hebben veranderd.” 
 
Aangezien stamaposter Leber met Pinksteren 2013 in de rust treedt, zal hij vanaf dit moment voor 
het concreet maken van het vervolg niet meer verantwoordelijk zijn. Van het besluit van de 
stamapostel om dit nog voor zijn in de rust treden aan te halen, nemen wij met respect kennis. Het 
is af te wachten hoe zijn opvolger, de huidige stamapostelhelper Jean-Luc Schneider met dit 
standpunt zal omgaan. 
 
Aan het einde staat er: “Het is me een behoefte iedereen om vergeving te vragen die onder de 
boodschap van stamapostel Bischoff heeft geleden of zich zelfs van de kerk heeft afgewend. Ik 
betreur de gewetensnood en twijfel waaraan velen waren blootgesteld. Het zou me verheugen 
wanneer dit artikel als een verder teken tot verzoening of zelfs als een stap naar verzoening zou 
worden gezien”. De volledige tekst is op de internetsite van de Nieuw Apostolische Kerk te lezen. 
 
Het blijft af te wachten, of na de presentatie over de geschiedenis van 4 dec. 2007 waarbij wij 
geheel het vertouwen in de NAK hebben verloren, nu een nieuw hoofdstuk van vertrouwensopbouw 
zal beginnen. De eerdere verklaring van 1 feb. 2008 zal zonder wijziging daarvoor als richtlijn 
dienen. Het standpunt van stamapostel Leber zou eventueel een nieuw begin mogelijk kunnen 
maken. 
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Hier onder twee linken van de Nieuw-Apostolische Kerk zoals deze geplaatst zijn op hun websites; 
de orginele tekst Duits en de vertaling hiervan in het  Nederlands 
www.nak.org/de/news/offizielle-verlautbarungen/article/18069  
Stellungnahme zur Botschaft von Stammapostel Bischoff 
www.nak-nl.org/site/index/nederlands/actueel/view-details-id-154.htm Standpunt ten aanzien van 
de boodschap van stamapostel Bischoff  
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