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In het lichaam van Christus zijn verschillende leden. 1 Korintiërs 12:12-27 luidt: "Want gelijk het lichaam een is, en 

vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook 

wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij 

rijken; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. Maar nu zijn zij vele leden, maar één lichaam. En de ogen kunnen niet 

tot de hand zeggen: Ik heb u niet van node; noch het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van node. Nu zijt gijlieden het 

lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.  

 

Alles in het lichaam van Christus, wat wij als gelovigen zijn, is door de Geest, en het is een geschenk van God 

afkomstig. Efeziërs 4:11 luidt: "En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 

sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk 

der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des 

geloofs en der kennis van den Zoon Gods." 

 

Als u deze Schriftgedeelten leest en bestudeert, vraagt u zich af of het christendom 

vandaag de dag lijkt op wat de Bijbel als het lichaam van Christus beschreven 

heeft. Mensen gebruiken de gaven die ze van de Heer hebben gekregen voor 

persoonlijke of familie gewin in plaats voor de opbouw van het lichaam van 

Christus. De gave van God is niet zomaar overdraagbaar aan familieleden en gaat 

niet over van vader tot zoon of kleinzoon. (behalve onder de Levieten van oudsher, 

maar vandaag de dag zijn wij in Christus, het lichaam van Christus). Er is echt iets 

mis in de kerk. 

 

Dit Schriftgedeelte is een geweldige oogopener, 1 Korinthiërs 12:28, die luidt: "En 

God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars 

(met inbegrip van pastoren), daarna wonderen, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, 

menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen 

krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen 

uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven. Onthoud dat vers 18 zegt: "Maar nu heeft God de leden gezet, een 

iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft." 
 

Kijkend naar de verhouding van de verschillende ambten ten opzichte van elkaar, zal het u verbazen hoe de aantal 

mensen die claimen dat ze pastoren zijn, de andere ambten enorm hebben overschreden. Dit zegt u dat er iets ernstig 

mis is. Het is een combinatie van wie het kerkgeld beheert en het makkelijke proces om mensen tot pastoren aan te 

stellen. Gierigheid heeft zelfs een aantal organisaties aangezet om, geheel tegen de bijbel in, vrouwen als pastoren aan 

te stellen. 

 

Vandaag de dag zegt de kerk aan God eigenlijk, dat hun systeem om het lichaam van Christus te beheren beter is. Ik 

zag zelfs een situatie waar de echtgenoot de pastoor en de vrouw de apostel was. Ik heb me er over afgevraagd hoe 

een dergelijke gemeente in het licht van de schriften zou kunnen functioneren. Daarom de vraag, is het mogelijk dat 

er in een gemeente een ieder ofwel een profeet of een profetes is? Kan een bijbelschool alle afgestudeerden tot 

predikanten of evangelisten of apostelen of profeten of leraren maken? Er is met dit alles echt iets mis. Wat er mis is 

gegaan, is dat de mens zich de Geest heeft toegeëigend om de gaven of roepingen tot die ambten te geven. De apostel 

Paulus zei, Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars, enzovoort? Indien u zich in een van 

deze groepen of samenlevingen of loges bevindt die deze dingen beoefenen, ren dan beter snel naar Christus toe. Het 

is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste plaats te vinden om God te aanbidden en de bijbel, het woord van God 

te begrijpen. Als u begunstigd bent om te weten wat voor gave u heeft, zoek GOD dan voor het antwoord. Mogelijk 

moet u vasten, bidden, de bijbel doorzoeken en wachten om uw antwoord te krijgen. Elke gelovige in Christus is een 

discipel en moet zijn kruis oppakken, zichzelf verloochenen en de Heer volgen in het winnen van zielen en verlossen. 

 

Apostelen zijn zeldzaam in het christendom van vandaag de dag omdat de gemeente niet gecentraliseerd is, de 

apostolische bediening is niet begrepen en niet een populaire keuze voor de kerkelijke economie. Maar zie naar de 

apostelen van oudsher en je zal de ambt verlangen. Zij waren gericht op de Heer en zijn woord, niet op geld en 

imperiums. De bijbel zei, eerst apostelen, maar waar zijn ze vandaag de dag? Vrouwenapostelen van vandaag de dag 
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laten u alleen maar zien dat er iets heel erg mis is. Lees Handelingen 6:1-6, zie wat de apostelen deden als getrouwe 

mannen van God en vergelijk ze met de kerkleiders van vandaag de dag. 

 

De profeten zijn een belangrijke groep. De Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan 

Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. (Amos 3:7). Herinner Daniel, Elia, Mozes, Branham, Frisby 

en nog velen meer. De profeten van vandaag de dag zijn een andere groep die veel grip heeft over degenen die 

afhankelijk zijn van visioenen, dromen, voorspoed, leiding, bescherming en dergelijke. Vandaag de dag hebben ze 

macht over de rijken, die altijd bescherming nodig hebben en een verlangen om te weten wat morgen voor hen 

brengen zal. Sommigen denken dat ze door grote sommen geld aan de profeet te geven, Gods aandacht kunnen 

trekken. Vandaag de dag kan iedereen met geld en macht een Leviet (een zogenaamde man van God, vaak een 

ziener/profeet) krijgen om van hun angst af te zijn. 

 

De pastoren zijn vandaag de dag de voornaamsten in de gemeente als gevolg van economische controle. Geld is 

vandaag de dag top prioriteit in de gemeente. Al het geld komt binnen door tienden en gaven. Hij die de economie in 

de gemeente beheert, heeft het allemaal onder controle. Dat is de belangrijkste reden waarom we meer pastoren 

hebben dan elk andere ambt. Apostel Paulus zei in 1 Korinthiër 12:31: "Doch ijvert naar de beste gave" (dat wat het 

lichaam van Christus opbouwt). De beste gave is zeker niet de controle over het kerkgeld. 

 

Veel schuld gaat naar de pastoren omdat de kerk niet samen werkt zoals verwacht. Er zou een verscheidenheid aan 

ambten moeten zijn. Soms wil de predikant zowel evangelist, profeet, leraar als apostel zijn terwijl hij niet de 

geestelijke autoriteit of capaciteit bezit om die ambten in te kunnen vullen. Pastors die voor de kinderen Gods 

proberen te zorgen, maken fouten die kunnen worden vermeden als het volgende gedaan zou worden: 

 

1.) De vijf bedieningen moeten goed werkzaam zijn in de gemeente. 

2.) De kinderen van God moeten leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door 

behoeften en problemen op Heere te werpen in plaats van op de pastor. (1 Petrus 5:7) 

3.) Kinderen van God moeten als individuele discipelen God zoeken. Ze hebben intimiteit 

met de Heer nodig om zijn wil te leren kennen over de dingen. In plaats van de 

makkelijke weg te kiezen en zich over te geven aan goeroes in de naam van de mens van 

God; zoek God toch zelf! 

4.) Pastoren hebben wel degelijk een rol in de gemeente te spelen. De bediening van de 

pastoor is echter niet de hoogste in de gemeente. Waarom is het dan dat de andere 

bedieningen/gaven niet in de gemeente zijn? Zoek God om uw eigen bedieningsgave van 

God te vinden en te helpen om de gemeente volwassen te maken. 

 

Deze ambten zijn een geschenk van God en niet van de mens, zoals het vandaag de dag 

het geval is. De reden is eenvoudig, vandaag de dag is de kerk uitgegroeid tot een economische onderneming, zo een 

droevige situatie. Sommigen van hen zijn werkzaam in alle ambten zolang ze de predikant zijn en de tienden en de 

offers beheersen. Er zijn ook echte pastoren volgens de roeping van de Heer in hun leven. Sommige zijn bewezen 

echte kinderen van God te zijn, die meer dan één ambt bedienen en trouw zijn in de zaken van de Heer. God zegen 

zulke die trouw blijven aan het woord van God. Binnenkort zullen we allemaal voor de goede Herder komen te staan. 

Iedereen zal verantwoording over zichzelf moeten afgeven aan God en overeenkomstig zijn werken beloningen 

ontvangen, Amen.  
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