
Gedachten bij de stellingname van de stamapostel in ruste Wilhelm Leber met betrekking tot de 
boodschap van J.G. Bischoff. 
 
Met het artikel van stamapostel in ruste Leber van 13 mei 2013 is een mogelijkheid ontstaan het 
verzoeningsproces tussen de Nieuw Apostolische Kerk en de Vereniging van Apostolische Gemeenten 
in Europa (VAG) weer op te starten. Wij zijn vastbesloten deze kans te grijpen. Tot een verzoening 
hoort echter ook, dat bestaande vragen open ter sprake worden gebracht. Begrijpelijkerwijs kan het 
artikel van stamapostel in ruste niet alle open vragen aan de orde stellen. Volgende verklaringen 
zullen deze benoemen zonder hun wederzijdse beantwoording voor het verzoeningsproces te 
vereisen. 
 
Op 13 mei 2013 publiceerde de stamapostel van de Nieuw Apostolische Kerk dr. Wilhelm Leber een 
stellingname met betrekking tot de boodschap van de vroegere stamapostel J.G. Bischoff, waarin 
deze boodschap voor de eerste keer kritisch werd beoordeeld. Wij hadden van de zijde van de VAG 
op 17 mei 2013 ’s avonds op de homepage www.apostolisch.nl hiervan melding gemaakt en de 
positieve aspecten van de stellingname benadrukt en tegelijkertijd voor de volledige tekst van de 
stellingname verwezen naar de internetsite van de NAK Internationaal www.nak.org. Op 19 mei 2013 
is stamapostel Leber zoals aangekondigd in de rust gegaan. In onze eerste, korte stellingname 
hadden wij daarom ook tot uitdrukking gebracht, dat nu zou moeten worden afgewacht hoe de 
verdere omgang met de stellingname door stamapostel Schneider (en andere officiële 
vertegenwoordigers van de NAK) zou zijn en of in de in de stellingname aanwezige 

interpretatiespeelruimte tot een nieuwe periode van het scheppen van vertrouwen als basis 
van de verzoening zou kunnen leiden. 
 
Er kunnen veel gunstige uitspraken voor een toekomstig verzoeningsproces uit worden 
geconcludeerd. Door de ten dele niet concrete uitspraken in de stellingname blijven voor ons echter 
nog vragen open. In de onderstaande tekst willen wij deze open vragen aansnijden. 
 
Afgezien daarvan hebben wij van de stellingname van de inmiddels in de rust getreden stamapostel 
Leber met hoogachting kennis genomen. Dat het stilzwijgen over dit onderwerp bij wijze van spreken 
vanuit de hoogste gelederen is overwonnen en voor de eerste keer de houding van de vroegere 
stamapostel J.G. Bischoff voorzichtig kritisch werd beoordeeld, moet in het bijzonder worden 
benadrukt. Zulke uitlatingen over de boodschap zijn tot nu toe door geen enkele stamapostel van de 
NAK gedaan. Ook al is het zeer laat gebeurd, slechts een paar dagen voordat hij in de rust trad, 
openen zij voor de NAK de mogelijkheid in de toekomsten meer open met dit onderwerp om te gaan. 
Er moet ook worden benadrukt, dat de familiaire band van stamapostel in ruste Leber tot de familie 
Bischoff niet tot een taboe, maar tot een kritische beschouwing van de boodschap leidde. 

 
Daar de stellingame een nieuw, duurzaam vertrouwenscheppend proces moet inleiden, is het voor 
ons belangrijk, dat de daarin geformuleerde uitspraken geconcretiseerd worden. Enkele van de 
kritische uitspraken zijn zo voorzichtig geformuleerd, dat ze niet eenduidig zijn, maar zich 
verschillend laten interpreteren. 

 
- Dat de boodschap vooral een zeer persoonlijk karakter had, staat buiten kijf. Dit kader 

zou zij echter niet hebben mogen verlaten.  
 

Wij betreuren het, dat in deze stellingname niet duidelijker wordt gemaakt, dat een 
dergelijke boodschap niet van de Heer  is geweest. 
 
Wij staan zeer kritisch tegenover de uitspraken, dat een overdreven spoedige 
verwachting van de wederkomst van Christus voorbeeldig zou zijn geweest en daarom 

http://www.apostolisch.nl/
http://www.nak.org/


tot de verkondiging is doorgedrongen. Onze ervaring is, dat dit de oorzaak was van zeer 
groot verdriet, omdat dit veel leden van de NAK hun levensperspectief heeft ontnomen. 
Hiervoor draagt J.G. Bischoff uiteindelijk de verantwoordelijkheid. Wij verwachten, ten 
minste op dit moment, een duidelijke distantiëring van de verkondiging van met de 
Schrift tegenstrijdige uitspraken, zoals de boodschap. 

 
- Er wordt de indruk gewekt, dat de verkondiging van de boodschap uitsluitend een heel 

persoonlijke zaak van J.G. Bischoff was. Deze beoordeling delen wij niet. 

 
Wij stellen de vraag, welke verantwoordelijkheid de districtsapostel en de apostelen, die 
de oude stamapostel omringden, bij de toenmalige ontwikkeling hadden. Deze waren in 
hoge mate betrokken bij de ontstane kerkscheuring. Het blijft de taak van de kerkleiding 
van de NAK uit te zoeken en te benoemen, waar de oorzaak voor de verkondiging van de 
boodschap ligt en wie haar tot geloofsdogma heeft gemaakt. In de stellingname van 
stamapostel in ruste Leber wordt onder meer gezegd: “Volgens ons huidige inzicht had 
stamapostel Bischoff het niet mogen toelaten, dat de boodschap tot een wezenlijk 
geloofsonderwerp werd gemaakt.” De gehele omgeving van J.G. Bischoff, die de 
dogmatisering van de boodschap mede heeft bevorderd en de partijvorming heeft 
aangescherpt, moet dus in ogenschouw worden genomen. 
 

- Wij willen speciaal twee uitspraken uit de stellingname van stamapostel in ruste Leber 
benadrukken. Hij verklaart: “Uitgangspunt en basis voor uitspraken over de leer moet de 
Heilige Schrift zijn.” Daarmee stemmen wij geheel en al in. Wij zijn er zeer verheugd over, 
dat een dergelijk standpunt wordt ingenomen. Wij zijn van mening, dat deze zin wel tot 
de belangrijkste uitspraken van de verklaring behoort. Wij verwachten hieruit verdere 
positieve veranderingen. Wij zijn ons ervan bewust, dat er ook ondanks een gezamenlijk 
geloof in de Heilige Schrift als basis voor de leer verschillende inzichten en uitspraken 
over de leer kunnen zijn. In dit geval ging het echter niet meer om behandeling van de 
inzichten van een stamapostel, maar om de gemeenschappelijke worsteling naar inzicht 
uit de Heilige Schrift onder de leiding van de Heilige Geest. 
 
Wij betwijfelen, dat de boodschap bijdroeg aan een intensivering van het geloofsleven. 
De ontwikkeling liet zien, dat de boodschap de gehele NAK op een dwaalspoor bracht. Zij 
leidde niet tot Christus, de Alfa en Omega van ons geloof, maar nader tot de 
stamapostel, omdat de relatie tot de stamapostel en niet de relatie tot de Heer werd 
geïntensiveerd. 
 
De aangehaalde verschrikking van de oorlog, de nood en de ontberingen van de 
naoorlogse tijd met de slopende wederopbouw moesten alle mensen in de door de 
oorlog getroffen landen kunnen bolwerken. Niemand buiten de NAK zou met een 
dergelijke boodschap uit de voeten hebben gekund. Uitsluitend omdat de lidmaten van 
de kerk op een verkeerde weg werden geleid, kon een dergelijke boodschap gehoor 
krijgen. 
 

- Er wordt verklaard: “Een persoonlijke overtuiging kan niet voldoende zijn. Er moet echter 
worden benadrukt, dat dit ons huidig inzicht is; ten tijde van stamapostel Bischoff waren 
de leerstellingen nog niet zo duidelijk vastgesteld.” 
 
Wellicht moet open blijven, waar de inhoud van de boodschap vandaan kwam. Dat zij 
niet van God kwam, konden vele tienduizenden broeders en zusters, die vertrouwd 
waren met de uitspraken in de Bijbel, echter ook toentertijd al beseffen. 



Er is verder verklaard: “In overeenstemming met deze argumentatie is in de toekomst 
ook geen nieuwe boodschap analoog aan de boodschap van stamapostel Bischoff te 
verwachten.” Dat is een eenduidige uitspraak. Wij gaan daar ook heel vast vanuit. 

 
- Er worden in enkele zinnen polarisaties, partijvormingen en uitsluitingen gethematiseerd: 

“Er ontstonden scheuringen, die dwars door de families en gemeenten heengingen.” 
Hoeveel innerlijke strijd daarmee gepaard ging, laat zich slechts raden. Met droefheid 
denken wij eraan, dat ettelijke geloofsbroeders en –zusters zich genoodzaakt zagen de 
kerk te verlaten. Het kwam tot uitsluitingen en afsplitsingen.” 
 
Wij zijn er verheugd over, dat voor de eerste keer, zij het ook voorzichtig, niet alleen van 
scheidingen wordt gesproken, maar uitsluitingen ook als zodanig worden benoemd, zelfs 
nu met de betekenis van deze uitsluitingen hier geen rekening wordt gehouden. Dat er 
daarnaast een groot aantal uittredingen voor en na de dood van J.G. Bischoff was, is een 
verder pijnlijk gevolg van de boodschap. Wij voelen, dat juist hier de stellingname zich 
aangenaam onderscheidt van eerdere publicaties. Wij nemen daarin waar, dat 
stamapostel in ruste Leber de gebeurtenissen echt betreurt en dat zij hem bedroefd 
stemmen. Een meer uitvoerige verklaring zou weliswaar gewenster zijn geweest, maar 
wij willen nadrukkelijk op de voorgrond plaatsen, dat de stellingname geen met afkeuring 
verbonden zelfrechtvaardiging bevat. 

 
Niettemin blijft de vraag onbeantwoord, wie wie heeft uitgesloten en wat de echte 
redenen waren. Er ontbreken jammer genoeg concrete verklaringen, wie de 
verantwoordelijkheid voor de uitsluitingen draagt. Het is bijvoorbeeld essentieel te 
verklaren welke rol de zoon van de stamapostel, de toenmalige districtsapostel Friedrich 
Bischoff, daarbij speelde. Niet voor niets is zijn verhouding tot de toenmalige 
districtsapostel Peter Kuhlen als welhaast vijandig geboekstaafd. Nog altijd is de 
eenzijdige weergave van de gebeurtenis van 4 december 2007, waarin onder andere de 
uitgesloten apostelen eigenzinnig machtstreven ten laste wordt gelegd, door de NAK niet 
herroepen (apostel Kuhlen wordt daarin onder andere als “verleider” gekarakteriseerd).  
 
In dit verband moeten wij ook vragen welke doelen de NAK toentertijd met de 
uitsluitingen beoogd heeft. Omdat iedere losmaking van de stamapostel volgens de 
toenmalige leer gold als afvallen van het geloof, was de uitsluiting van de kerk gelijk te 
stellen met de uitsluiting van het heil. Van daaruit ontstaat weer de vraag wie de 
toenmalige aanscherping van de exclusieve leer van de NAK te verantwoorden had. 
 

- Nadat stamapostel Bischoff in 1960 was overleden, was het voor iedereen duidelijk, dat 
de vervulling van de zo onvermoeibaar verkondigde boodschap uitbleef. Het standpunt 
van de voorvechters van de boodschap wees zich als onwaar uit, terwijl het standpunt 
van de critici tegenover de boodschap zich als waar uitwees. 
 
Hier ontbreekt het aan duidelijkheid in de stellingname. Er staat: “De apostelen moesten 
een bijzondere verantwoordelijkheid vaststellen.” Als zij een bijzondere 
verantwoordelijkheid moesten vaststellen, waarom konden zij niet tot het inzicht komen, 
dat het vasthouden aan de boodschap verkeerd is? In plaats daarvan kozen ze voor de 
uitspraak, dat de Heer zijn wil had veranderd. Daarin blijkt, dat zij hun 
verantwoordelijkheid tegenover de overleden stamapostel en zijn boodschap boven hun 
verantwoordelijkheid tegenover God stelden. 
 
Over de toentertijd aangevoerde motiveringen van deze these verklaart stamapostel 
Leber: “Dus moeten wij vaststellen, dat de these, dat God zijn wil veranderd zou hebben, 



niet met de Heilige Schrift kan worden gestaafd.” Ook hiermee stemmen wij helemaal en 
volledig in. Wij benadrukken, dat ook in dit verband voor de eerste keer een stamapostel 
van de NAK deze waarheid openlijk noemt. Wij kunnen echter de apostelen, die besloten 
tot de these van de wilverandering van God, nu niet meer verantwoordelijk noemen. Zij 
hebben door hun miskleun het bestaande dilemma niet beëindigd, maar, geheel 
integendeel, op dramatische wijze nog verder verscherpt. Ook stamapostel Leber 
verklaart hierover, dat deze these permanente invloed binnen de kerk heeft verkregen. 
 

- Met betrekking tot de opgeworpen vraag: “Hoe beschouwen wij vandaag de niet-
vervulling van de boodschap?” worden enige opmerkingen gemaakt. Helaas wordt deze 
zo buitengewoon belangrijke vraag echter niet eenduidig beantwoord. 

 
Stamapostel in ruste Leber verklaart: “ik wil benadrukken: de NAK houdt tegenwoordig 
niet meer eraan vast, dat het zich bij de boodschap van stamapostel Bischoff om een 
goddelijke openbaring heeft gehandeld. De vraag naar de beoordeling van deze 
boodschap blijft open; het staat een ieder vrij zich daarover een eigen oordeel te 
vormen. De NAK zal ook niet meer van de motivering, dat de Heer zijn wil veranderd 
heeft, gebruik maken. 
 
Wij stellen daarbij dankbaar vast, dat voor de eerste keer het goddelijke karakter openlijk 
wordt betwijfeld en de NAK voor de eerste keer toegeeft er niet meer aan vast te 
houden, dat het bij de boodschap om een goddelijke openbaring heeft gehandeld. Maar 
wat deze formuleringen nu echt betekenen, roept bij ons in samenhang met de verdere 
verklaringen behoefte aan toelichting op. Er wordt gezegd, dat de vraag naar de 
beoordeling van de boodschap open blijft. Daardoor blijft een heel beslissend punt 
verder onopgehelderd. De verklaringen zouden in dit verband als herroepbaar of als een 
stil voortbestaan kunnen worden uitgelegd. 
 
Hier helpt naar onze mening een duidelijke en bindende beoordeling van de NAK, dat de 
boodschap geen goddelijke openbaring was. 
 

- Dat de NAK als motivering voor de niet-vervulling van de boodschap niet meer van de 
these, dat de Heer zijn wil heeft veranderd, gebruik zal maken, is wat kan worden 
verwacht. Uit deze zin kan men echter zowel een verheugende als een bedenkelijke 
uitspraak concluderen. Als verheugend is te benoemen, dat de NAK deze uitspraak niet 
meer zal doen. Als bedenkelijk voelen wij ook hier de onduidelijkheid, waarmee de 
argumentatie van de toenmalige apostel wordt beschouwd. Omdat ook door deze 
uitspraak schade is ontstaan en dit zich heeft gemanifesteerd, is voor een 
verzoeningsproces op dit moment naar onze mening een duidelijke stellingname 
noodzakelijk.  

 
- De wederkomst van Jezus Christus behoort tot de geloofsinhoud van de gehele 

christenheid. Wie zich één van de oud-kerkelijke geloofsbelijdenissen eigen heeft 
gemaakt, formuleert in de belijdenis geheel eenduidig zijn geloof in de wederkomende 
Heer. Alle kerken en gemeenschappen, die wij in de oecumene hebben leren kennen, 
belijden het geloof in de wederkomst van Jezus Christus. Daarin neemt de NAK geen 
uitzonderingspositie in. 

 
In de spoedige verwachting van deze wederkomst onderscheidt de NAK zich evenwel van 
de overige christenheid. Stamapostel in ruste Leber schrijft hierover: “Nog steeds is de 
verwachting van de spoedige wederkomst van Christus een centraal bestanddeel van het 
nieuw-apostolische geloof.”Dit heeft de verkeerde ontwikkelingen in samenhang met de 



boodschap helaas sterk bevorderd. In directe samenhang daarmee stond decennia lang 
de verloochening van het oneindig grote lijden, dat is ontstaan. Niet zelden was dit met 
de vreselijke bewering verbonden, dat niemand door de boodschap en de daarmee 
verbonden versterkte spoedige verwachting nadeel had ondervonden. Wij nemen er in 
dit opzicht zeer dankbaar kennis van, dat er een bereidheid bestaat, ontstaan leed 
serieus te nemen. In de verklaring luidt het: “De overdrijvingen en problemen, die met de 
boodschap zijn verbonden, moeten daarbij niet worden gebagatelliseerd.” 
 

- Tenslotte roept ook de keuze van het tijdstip van deze stellingname een vraag op. 
Stamapostel in ruste Leber heeft de stellingname op 13 mei 2013 gepubliceerd, zes 
dagen voor hij in de rust is getreden. Op 19 mei 2013 is hij, zoals aangekondigd, in de rust 
getreden. 

 
Is hij als gesprekspartner nu officieel nog verder beschikbaar? 

 
Bij alles, wat voor ons open blijft, mogen wij zeggen, dat deze verklaring voor de VAG voor de eerste 
keer volledig nieuwe geluiden bevat. Het verdient groot respect, dat stamapostel in ruste Leber deze 
taak überhaupt op zich heeft genomen. Wij zien het als een persoonlijke verklaring, als hij schrijft: 
“Vanwege mijn nauwe verwantschap met de familie Bischoff voel ik het ook persoonlijk als een 
opdracht.” Tot deze opdracht was hij bereid en zijn verantwoordelijkheid gemerkt. Wij zien in deze 
verklaring een sterk signaal tot verzoening. Wij geloven, dat stamapostel in ruste Leber het serieus 
meent met de wens tot verzoening, zoals hij het in zijn vraag om vergeving oprecht uitgesproken 
heeft: “Ik wil degenen om vergeving vragen, die onder de boodschap van stamapostel Bischoff 
hebben geleden of zich zelfs van de kerk hebben afgewend. Ik betreur de gewetensnood en twijfels, 
waar velen aan zijn blootgesteld. Ik zou het fijn vinden, als dit artikel als een verder signaal tot 
verzoening of zelfs als een stap in de richting van verzoening zou worden ontvangen.”  
 
Wij accepteren de vraag om vergeving van stamapostel in ruste Leber graag aan en onderkennen het 
artikel als een eerste belangrijk signaal. Of het verder ook een stap in de richting van een oprechte 
verzoening is, zal de toekomst uitwijzen. Het standpunt van de stamapostel in ruste Leber biedt de 
kans een nieuw begin mogelijk te maken. 
 
Het zou een grote stap voor onze kerken zijn, als wij gezamenlijk het eens zouden kunnen worden 
over het doel van een verzoening tussen de NAK en de VAG, wat eruit zou bestaan de oorzaken en de 
gevolgen van de kerkscheuring te verwerken, om elkaar aangedaan onrecht te vergeven. Wij hopen, 
dat de tijd daarvoor is aangebroken. 
 
Het resultaat van een verzoening bestaat daarbij niet in een aanpassing van de leer of van de 
geestelijke gemeenteorde of zelfs in een samensmelting. Daarvoor bestaan generlei vooruitzichten 
meer en hiertoe bestaan ook generlei plannen. De wegen van onze kerken zijn zeer verschillend. 
Gemeenschappelijke activiteiten, bijeenkomsten of diensten kunnen wij ons in de toekomst in het 
kader van oecumenische ontmoetingen voorstellen. 
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