DE PLAATS EN DE TAAK VAN DE
HELPER IN HET Z E N D IN G S W E R K EN
BIJ DE GEMEENTE-OPBOUW
I nleiding
Bijna overal in de wereld waar liet Evangelie verkondigd wordt, zien
we naast de zendeling verschillende personen optreden, die de zendeling
bijstaan in zijn arbeid. Deze medewerkers van de missionarissen behoren
meestal tot liet volk waaronder gearheid wordt.
D it veelverbreide spanwerk op het zendingsveld beantwoordt bewust
of onbewust aan een Bijbelse opvatting over de zendingsarbeid. Vele
zendelingen liebben zicb in de loop van de zendingsgeschiedenis voorzien
van een groep medewerkers, omdat zij overtuigd waren, dat men onder
een vreemd volk bet best liet Evangelie kan brengen door de eigen
mensen van dit volk.1)
Door deze arbeidsmelliode is bedoeld of onbedoeld een Bijbelse
gedaclite tot uitdrukking gebracht. De grote Apostel (Hebr. 3 : 1) en
Zendeling (Job. 20 : 21) Jezus Christus was gedurende Z ijn werk op aarde
omringd door twaalf mannen, die met Hem het land doortrokken en die
H ij uitzond om te prediken (Marcus 3 : 13— 19). Ook de apostel Paulus
zien we tijdens zijn zendingsreizen omringd van en vergezeld door een
groep van trouwe, toegewijde mannen.2)
Dit „werken in gemeenschap” blijkt kenmerkend te zijn voor alle
arbeid in het Koninkrijk van God. Wanneer de Heiland de zeventig (of
twee en zeventig) uitzendt naav alle steden en plaatsen, waar H ij zelf
komen zou, dan stuurt H ij hen twee aan twee voor Zich uit (Lukas 10 : 1).
Ook ná Pinksteren als het zendingswerk in onze betekenis van het woord
gaan beginnen, worden twee mannen tegelijk uitgezonden (Hand. 13 :
2— 4 ). Het is voor liet verstaan van het wezen van de zendingsarbeid
zeer belangrijk om in te zien, dat de Heilige Geest bij het begin van
alle missionaire activiteit meteen al twee personen aanwijst, die samen
de opdracht moeten vervullen. Ook wanneer er vlak voor de tweede
zendingsreis een conflict ontstaat tussen Paulus en Barnabas over hun
helper Johannes Markus (Hand. 15 : 37, 38) en de beide eerste zendelingen verbitterd uiteengaan, dan voorzien zij zich toch elke keer weer
van een metgezel. Barnabas gaat met Markus naar het zendingsveld te
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Cyprus terug, en Paulus vindt in Silas eon nieuwe medearbeider voor het
werk in Syrië en Cilicië (Hand. 15 : 39— 41 ).
Hoe meer het werk zich uilbreidt ties te groter wordt ook tie stuf
van medewerkers, die we rondom de grote zendeling Paulus ontmoeten.
Later zal zelfs blijken, dat onder deze staf van medewerkers zelfs ,rangen
en graden’ te ondersclieiden zijn. of oni liet met een militnirc term te
zeggen: ,officieren en onderofficieren’.
Dit ,werken in gemeenschap" vvat ons steeds treft als we het zendingswerk in de Heilige Sellrift in ogenschouw nemcn, is om drie redenen
noodzakelijk:
a.

In de eerste plaats kunnen de arbeiders elkaar tot steun zijn (vergelijk Prediker 4 : 9— 12 cn Hebreën 10 : 24J.

1). De gemeenschappelijke uitzending is ook van belang in verband met
de gevaren, die van buitenai bedreigen (Lukas 10 : 3).
c. Ten slotte is dit spanwerk belangrijk in verband met de zaak zelf.
De autoriteit van het optreden wordt er door verlioogd (Mattli.
IS : 16).:l)
Als we nu een onderzoek willen instellen naar de plaats en de taak
van de helper in bet zendingswerk en bij de gemeente-opbouw, dan zullen
we vooraf moeten nagaan wat de Bijbel precies met dit woord ,helper'
bedoelt. Het woord, dat in het Nieuwe Testament voor helper gebruikt
wordt, is roeier of matroos. In ruimere zin betekent het dienaar en geeft
het steeds een dienstbetrekking aan. I)e handlangers van de overpriesters
en de Grote liaad worden bijvoorbeeld zo genoemd (Matth. 26 : 58),
alsook de dienaren van de synagoge (Lukas 4 : 20) en de dienaars van
de koning (Job. 18 : 26). De dienaars van de apostelen worden nu met
diezelfde naam genoemd (Hand. 19 : 22). In het woord helper zit de
gedachte van het ondergesehikt zijn. Een helper is geen vrij man, die
naar eigen keus dienen kan of niet. fir is plicht bij, hoewel dit de bereidwilligheid en liet dienen van harte en met vreugde niet uitsluit.4)
Is er nu ten opzichte van de zeiuleling altijd nog onzekerheid wat
zijn ,ambt’ betreft, nog veel meer geldt dit van de helper en van zijn
,ambt’.
Het heeft lang niet iedereen kunnen bevredigen om het ambt van
de zendeling als een aftakking van liet ambt van de dienaar des Woords
te heschouwen. Door de traditie van de drie ambten is de zendeling in
het nauw gekomen, en om hem nu tocli een plaats te geven heeft men hem
op de plek van de evangelist gezet.5) Men ziet in de evangelist dan de
voorloper, het N.T.-ische voorbeeld van de zendeling. Het is echter de
vraag of dit juist is.
Om de positie van de helper in het zendingswerk te bepalen kunnen
we de vraag naar het ambt van de zendeling niet omzeilen. Had men nu
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moeitc mcl de zendeling, nog veel nieer moeite gaf liet om de helper
zijn plaats te geven.
De finuncicle zijde van zijn taak heeft de pennen mcer in beweging
gcbracht dan de theologische bezinning op zijn positie. Aan het begin van
do modernc Proteslantse /ending is er een discussie geweest in de vorm
van een liriefwisseling tussen Ziegenbalg en Pliitschen enerzijds en de
IJniversiteit van Halle aan de andere kant over de vraag of het juist is,
dal de zendeling van hetaalde helpers voor haar arbeid gebruik maakt.6)
Ook mannen als John L. Nevius en bisschop S. Azariah hebben zicli
later in de discussie gemengd en sterk aangedrongen op beperking bij
lie! gebruik maken van betaalde inheemse helpers.
Hoe mcer het zendingswerk op een bepaald terrein zich nu uitbreidde
en er gemeenten gevormd werden, des te minder wist men raad met de
helper. Op vele zendingsterreinen ontstonden bij de verdere voortschreiding
van hel werk om zo te zeggen twee ambtelijke lagen. De onderste werd
gevormd door de helpers, die uit de practijk van het zendingswerk opgekomen waren, terwijl op dit fundament van zendingshelpers als boven!)ouw ecu Iweede ambtelijke laag verrees, bestaande uit de predikanten,
die een llieologische opleiding ontvangen hadden.7) Waar echter het predikambt zich in een jonge kerk ging ontwikkelen of waar door andere
omstandigheden uit de zendende kerk mannen beschikbaar waren om te
preken, daar werd de helper de gelegenheid om het Woord te verkondigen
nieer en meer ontnomen.
Eigenlijk wist men met hem geen raad meer. In vele gevallen werd
liij daarom maar tot predikant bevestigd of zo dat niet mogelijk was werd
liij van zijn taak ontheven.
Mede om deze redenen willen we ons gaan bezinnen op de plaats en
de taak van de helper. Het is wel nodig, dat hem enige Bijbelse grond
onder de vocten geschoven worth.
In het N.T. kunnen we de helper niet losmaken en losdenken van
de apostel. Evenmin mogen we in het zendingswerk de helper losmaken
van de zendeling.
W ie op onderzoek uitgaat naar de structuur van de arbeid in Gods
R oninkrijk in het N-T., die ontdekt drie Iijnen, die o]) een merkwaardige
wijze parallel blijken te lopen:
a.

Jczus — discipelen;

I). Apostelen — evangelisten;
c. Zendeling — helpers.
De verliouding: zendeling— helper kunnen we alleen recht verstaan als
we oog hebben voor de relatie: apostel — evangelist. En deze relatie
zal voor ons pas doorzichtig worden als we letten op de grondstructuur
van alle arbeid in Gods Koninkrijk, namelijk op de verhouding: Jezus —
discipelen.
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Als J. H. Bavinck opnierkt, dat de zendeling of missionaire predikant als zijn meest gewichtige roe])ing heeft, zijn lielj)ers telkens opnieuw
te onderwijzen, te steunen, te leiden, te vermanen soms en dan ook weer
te vertroosten, en dat de zendeling te midden van zijn helpers moet staan
als een vader, als één die hurt handen sterken wil, die met hun zwakheden
eindeloos geduld kan hebben, die hen voortdurend aanvuurt om nimmer
te verflauwen,8) dan is daarmee een diep Schriftuurlijke gedachte over
de verhouding zendeling-helper tot uitdrukking gehracht. Immers Paulus
noemt zich in zijn brieven herhaaldelijk de vader van zijn twee het
meest op de voorgrond tredende helpers Timotheiis en Titus (1 Cor. 4 : 17;
1 Tim. 1 : 2; 2 Tim. 1 : 2 en Titus 1 : ,'51. Z ij zijn zijn geestelijke
kinderen.
Zoals we ons geen kind kunnen voorstellen zonder vader, zo kunnen
we ons in het N.T. de helper niet mdenken zonder de apostel. Willen we
dan ook de positie van dit ,kind’ hepalen, dan moeten we ons eerst
bezinnen op de ,vader’ in casu de apostel.
I.

De apostel.

Wanneer we willen nagaan welke betekenis de apostelen voor de
helpers gehad hebben en wij daarom met de apostel nader kennis willen
maken, dan moeten we wel beseffen, dat het beeld, dat het N.T. ons van
de ,vader' van de helper tekent. niet overal even scherp om lijnd is.
Het beeld van de apostel is meer een sehilderij dan een foto. Er worden
in het N.T. namelijk meer personen apostelen genoemd dan alleen de
twaalf jongeren van Jezus. Barnabas, Jakobus, de broeder des Heren,
Andronicus en Junias heten ook apostelen I Hand. 14 : 4, 14; Rom.
16 : 7; Gal. 1 : 19).
Men is het er niet over eens wal onder deze .apostelen in ruimere
zin’ moet worden verstaan.9) Zoals er vóór de opstanding van Christus
behalve de twaalven een grotere kring van discipelen was (Lukas 10 : 1),
zo vormen ook ná de opstanding de apostelen een wijdere kring dan de
twaalf discipelen van Jezus.
Toch wordt de naam van aj>ostel in verreweg de meeste gevallen
alleen voor de twaalf discipelen en voor Paulus gebruikt. De twaalf
apostelen zijn uit een grotere kring van discipelen gekozen en door Jezus
zelf apostelen genoemd (Lukas 6 : 12).
Het eerste wat ons dus treft bij de apostel is, dat hij een discipel
is. Het apostelschap ligt in het discipelschap verankerd. Als het kenmerkende van het discipelschap noemt Markus allereerst de aanstelling
(Markus 3 : 14, 16). Verder vertelt Markus, dat een disci]>el iemand is,
die met Jezus wandelt en die daarna uitgezonden wordt om te prediken
en om macht te hebben boze geesten uit te drijven (Markus 3 : 14, 15).
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Het gaat allereerst om de gemeenschap met Jezus en daarna om de
uitzending door Jezus.
Het disci])elschaj) vraagt echter in zijn aanvang een volkomen breuk
met het verleden. De jongeren, die Jezus volgden hebben alles losgelaten.
Simon en zijn broer Andreas lieten terstond hun netten liggen en volgden
Jezus (Markus 1 : 17). En de zonen van Zebedeiis lieten hun vader in het
schip met de dagloners acliter en gingen Jezus achterna (Markus 1 : 20).
Jezus heeft ook tegenover de menigte die Hem volgde telkens de radicale
eis gesteld dat alles losgelaten moet worden om Hem werkelijk te kunnen
volgen. „Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij
heeft, m ijn discipel kunnen zijn ” (Lukas 14 : 33).
De discipelen hebben dit zelf ook zo beseft, want Petrus zegt namens
alien tot Jezus: ,,Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd”
(Mattli. 19 : 27). Het girig in Jezus’ eis aan de rijke jongeling uiteindelijk
ook niet om het verkopen van al zijn bezittingen, maar Jezus nodigde hem
uit om Hem te volgen. Maar om te kunnen volgen moest hi j breken met
alles waaraan hi j gebonden was. En daarom zegt de Heiland: „Verkoop
al wat ge hebl en geef het aan de armen . . . en kom hier, V OLG M IJ ”
(Markus 10 : 21).
Het apostolaat, dat in het discipelschap geworteld is, begint dan ook
met een leerperiode. De ondenvijzer is Jezus zelf en de leerlingen zijn de
discipelen. We merken, dat Jezus in zijn onderwijsmethode Zich princi
pled distaneieert van de onderwijzers uit zijn tijd, namelijk de farizeërs
en de schriftgeleerden. Jezus’ onderwijs aan de toekomstige apostelen is
gegiond en gericht op de daad, op de practijk van het leven met God.
In veiband met de taak van de helper is het nodig, dat we hier nader
op in gaan.
Lukas vertelt. dat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag,
dat H ij werd opgenomen (Hand. 1 : 1 ) . Wat Jezus leerde heeft H ij eerst
Zelf in practijk gebraelit. De bergrede, die H ij Zijn discipelen verkondigde, heeft H ij eerst in Z ijn eigen leven in toepassing gebracht, blijkens
1 Petrus 2 : 21— 23. Achter Jezus’ onderricht stond Zijn leven. Daarom
had Z ijn onderwijs ook zoveel kracht.
De mensen hebben het wel gemerkt, dat Jezus heel anders leerde
dan
lien
Het
het

de farizeërs. „En zij stonden versteld over zijn leer, want H ij leerde
als gczaghebbende en niet als de schriftgeleerden” (Markus 1 : 22).
woord krijgt gezag als het leven er achter staat. En het was juist
verwijt van Jezus aan het adres van de farizeërs, dat zij zelf niet

deden wat zij de mensen leerden (Matth. 23 : 1— 3).
Ook was Jezus’ onderwijs gericht op de daad. H ij heeft immers zijn
apostelen bevelen gegeven (Hand. 1 : 2). De bergrede wordt dan ook
afgesloten met de aangrijpende samenvatting door middel van de gelijkenis van de twee bouwers. „Een ieder, die deze m ijn woorden hoort en
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ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op
een rots (Mattli. 7 : 25j.
Van Z ijn leerlingen eiste Jezus dan ook dat ze niet alleen schriftgeleerd zouden zijn. Maar ze moesten schriftgeleerden wezen die ook discipelen van het K oninkrijk der hemelen waren geworden (Matth. 13 : 52).
Een discipel is immers iemand die niet alleen hoort, maar ook doet, wat
de Meester zegt. „Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij liet doet”
(Joh. 13 : 17).
Op dit punt voltrekt zicli dan ook de grote scheiding rondom Jezus.
Mensen die wel belangstelling voor de woorden van Jezus hebben, die
vvel schriftgeleerden willen zijn, maar die niet discipelen willen worden,
vinden de rede van Jezus hard (Joh. 6 : 60). M aar iemand die waarlijk
een discipel van Hem is, zegt van dezelfde woorden: ,,Dit zijn woorden
van eeuwig leven” (Joh. 6 : 68).
Een tweede aspect, dat ons treft in het onderwijs van Jezus en dat
ook van belang is in verband met de taak van de helper, is het kruis.
Jezus’ onderricht aan zijn discipelen is kruis-onderricht. W aar Jezus over
zijn eigen kruis spreekt, daar doemt ook het kruis van de discipel op
(Matth. 16 : 21— 24). Het is zelfs onmogelijk om een discipel van
Jezus te zijn als we weigeren ons kruis te aanvaarden (Lukas 14 : 27).
Het kruis van Christus weerspiegelt zich als het ware in het kruis van zijn
discipelen. Wat het kruis betreft staat de gezant niet boven zijn zender
(Joh. 13 : 16).
Het kruis van de discipel ontstaat juist waar het onderwijs van
Jezus in practijk gebracht wordt. Het kruis ontstaat daar waar de navolging begint.
Christus kwam aan het kruis, omdat H ij niet Z ijn eigen wil zocht,
maar de wil van Hem, die Hem gezonden had (Joh. 5 : 30). Ook de
discipel komt aan het kruis als hij het onderwijs van Jezus gehoorzaamt
en gaat doen wat H ij gebiedt, als hij zijn eigen wil opgeeft en de wil van
Jezus gehoorzaamt.
Bij dit alles mogen we echter het grote onderscheid tussen het kruis
van Jezus en dat van zijn discipel niet over het hoofd zien. Het kruis van
Christus is een openbaring en het kruis van de discipel is een ervaring.
Christus’ kruis is de openbaring van Gods toorn tegen de zonde en van
Gods liefde voor de zondaar. Het kruis van de discipel echter is een
ervaring van het pijnlijke conflict tussen Gods heilige wil en eigen zondige wil.
W ij hebben van ons kruis gemaakt het leed en de zorg, het verdriet
en de moeite van het leven, die inderdaad als een kruis op ons leven kunnen
drukken. Maar dit is niet de Bijbelse betekenis van het kruis van de
discipel. In de Heilige Schrift is dit kruis het resultaat van het doen van
de wil van God en het verloochenen van eigen wil (Gal. 2 : 20; 6 : 14).
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Het sterven van Jezus voor ons, dat is Z ijn kruis. Ons sterven
met Hem, dat is ons kniis. W ij moeten vooral niet menen, dat Christus
gekruisigd werd, opdat wij de wil van God nu niet meer behoeven te
volbrengen. H ij word gekruisigd, opdat wij met Hem gekruisigd zouden
worden, Ons kruis is liet lijden, dat liet doen van de wil van God met
zich mecbrengt, liet is de pij 1 1 , die de gehoorzaamheid aan Gods
geboden vordert.
Nu
er twee
Meester
liadden

kunnen we ook zien in het leven van de discipelen van Jezus hoe
machten zijn, die her. belemmeren om goede getuigen van hun
te worden. Allereerst is daar de wereld van buiten. Deze wereld
de discipelen vaarwel gezegd aan het begin van hun discipelschap

(Lukas 18 : 28). Maar daar is ook een vijand van binnen, en die tweede
is nog gevaarlijker dan de eerste. Hoeveel zelfvertrouwen en zelfhandhaving ontdekken we nog niet bij de discipelen van Jezus? In hun hart
komt de overlegging op wie van hen de meeste is (Lukas 9 : 46). Aan
het begin van het driejarige discipelschap zien we bij de jongeren van
Jezus de verzaking van de wereld en pas bij het einde, bij het kruis van
Jezus, vindt ook hun sterven aan het eigen ik plaats. Uit het vervolg zal
blijken, dat deze dingen nodig zijn in het leven van alien, die een taak
vervullen in het K oninkrijk van God. En de eisen, die Jezus aan Zijn
discipelen stelt, worden later door Paulus ook weer aan zijn helpers
voorgelegd.
Aan het einde van liet drie-jarige onderricht van de discipelen
komt de loeruslmg. Dan worden ze eigenlijk apostelen zoals Jezus hen
reeds nocmde bij hun roeping (Lukas 6 : 13). Een apostel was bij de
Grieken een expeditie of een groep kolonisten, die op bevel van de staat
zee kozen. Soms werd de bevelhebbcr of matroos ook wel apostel genoemd.
I 11 het N.T. is de apostel een gezanl, een ambassadeur, een gezondene.
lloewel in het N.T. een grotere scliare dan de twaalf discipelen apostelen
genoemd worden, wordt tocli in de meeste gevallen deze naam voor de
Iwaalf mannen die met Jezus rondgewandeld hadden, gereserveerd. De
bergrede kan worden gezien als een inaugurate op liet apostelambt.10)
In het apostelambt zijn navolging en uitzending onlosmakelijk met elkaar
verbonden

(Markus 3 : 14). Alleen hij die een discipel is kan een

apostel zijn.
De navolging is de grond van de uitzending en de uitzending het
doel van de navolging. De gemeenschap met Jezus en het onderricht door
Hem is er ler wille van de uitzending.
Nu zijn de apostelen oog- en oorgetuigen geweest van het leven van
Jezus en van Z ijn opstanding (Hand. 1 : 21, 22). Op hun getuigenis is
de gemeente dan ook gebouwd. H un namen staan geschreven op de
fundamenten van de muren van het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21 : 14).
Voor hun ogen hebben zich Gods grote daden in Christus voltrokken.
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Paulus verbindt voor zichzelf ook zijn apostolisch hewustzijn aan zijn
ontmoeting met Jezus (1 Cor. 9 : 1 en 15 : 8 v.v.J.
Wat dit betreft hebben de apostelen iets bizonders en zijn ze onvervangbaar. Op hun getuigenis is de gemeente gebouwd. Hiermec is hun
taak of beter gezegd dit gedeelte van hun taak vervuld. Er ontstaat door
de dood van een apostel dan ook geen vacature.11)
Nu neemt echter de taak van de apostelen in het N.T. een merkwaardige wending waarvoor men tot aan vandaag toe niet altijd voldoende oog
heeft gehad. En hier komen we bij de wortel van alle misverstanden over
de zendeling en zijn helper.
Want behalve, dat de apostelen fundament der kerk zijn, hebben ze
ook de taak om het fundament te leggen. Immers de apostelen waren tevens
de eerste zendelingen, de oer-christelijke missionarissen.
Tot drie maal toe berichten de Evangeliën ons, dat het zendingsbevel
aan de apostelen gericht was (Matth. 28 : 18, 19; Lukas 24 : 47 en Joh.
20 : 21). En in de apostelen komt deze opdracht tot heel de kerk. Alle
apostelen waren ook zendelingen in de meest letterlijke zin van het woord.
Nu mogen we niet zomaar deze zin omkeren en zeggen: alle zende
lingen zijn ook apostelen. Want dit is maar ten dele waar. De zendelingen
zijn beslist geen apostelen wat betreft het zijn van het fundament. Zij
zijn het slechts in betrekking tot het leggeri van het fundament.
Rengstorf maakt dan ook de onderscheiding tussen apostelen vóór
Pasen en apostelen ná Pasen. Vóór Pasen draagt het apostelschap een
tijdelijk, ná Pasen een blijvend karakter.12, 13)
Vaak is gevraagd: waar en hoe leven de apostelen voort in de kerk?
We kunnen hierop antwoorden, dat we de apostel weer ontmoeten in de
zendeling. W aar een zendeling als een gezondene uitgaat, het Evangelie
verkondigt en gemeenten sticht, daar legt hij het fundament.
Er is een wezenlijk onderscheid tussen de apostel en de zendeling
daar waar de apostel ooggetuige is, maar er is een onmiskenbare overeenkomst daar waar de apostel als een gezondene uitgaat om het Evan
gelie te verkondigen. We zouden een zendeling een ,apostel in ruimere zin’
kunnen noemen.14) Immers de apostelen zijn evenals de zendelingen getuigen van Jezus. De apostelen zijn het ,urbildlich’, de zendelingen zijn het
.abbildlich’.15) In deze zin zouden we zelfs van een ,apostolische successie’
kunnen spreken. De vraag is alleen maar op welke wijze vindt deze suc
cessie plaats, en hierop geeft Rome een ander antwoord dan de Reformatie.lfl)
Hoewel de apostelen, althans de twaalven, een geheel aparte positie
innemen in het K oninkrijk van God, schuilen er in de apostolische op
dracht toch elementen, die overgedragen zijn op de zendeling. In de
missiologie heeft men daar helaas te weinig oog voor gehad, zodat men
met het ,ambt’ van de zendeling eigenlijk niet goed weg wist.
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Ook al houden we vast aan liel unieke karakter van het apostolaat,
(Iart is cr tocli geen liezwaar tegen om de zendeling een apostel te noemen,
een apostel in ruimere zin. Hun werk vertoont immeis nauw verwante
tiekken: zij gaan de wcreld in, prediken het Evangelie en stichten gemeenten en geven de jonge keiken leiding.17)
W il men het mode-woord apostolaat gebruiken, dan dient men
goed in het oog te houden, dat deze term alleen gebruikt kan worden om
de zendingsopdracht aan te duiden. Het unieke en .eintnalige’ van de opdrachl der I w a a l f a])ostelen kan dan ook het beste tot uitdrukking gebracht
worden door het woord apostoliciteit.1’*)
Als Paulus in Efeze 4 : 1 1 over dc ambten in de gemeente spreekt
en als eerste ambtsdragers de apostelen noemt, dan behoeven we hierbij
niet slechts aan de Iwaalven te denken, maai dan mogen we deze lienaming
ook in ruimere zin verstaan, zodat ook de zendelingen nit het N.T. zoals
Barnabas (Hand. 14 : 4. 14, I Cor. 9 : 3— 6) en Silvanus (1 Thess. 2 : 6)
en anderen ( 1 Cor. 15 : 7) er onder vallen.10) Het verdient misscliien zelfs
voorkeur om bij apostelen in Efeze 4 : 1 1 in de eerste plaats aan de zen
delingen te denken. omdat het in dit Sclniftgedeelte niet gaat om het
fundament der kerk. maar over de toerusting van de heiligen en de
ophouw van de gemeente."0)
Niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk maar ook in de Kerk der
Reformatie werd de apostel nog niet als zendeling gezien. De idee van
het Corpus Christianum heeft dit belemmerd. „Eeist moesten nieuwe tijden
van ontkerstening ons aan de N.T.-sche situatie komen heiinneren om
de hetekenis van het aposloliseli karakter van de kerk ook weer van die
zijde te leren verstaan. De apostel is de eerste gelovige. H ij is tegelijk
de eerste zendeling” .-1]
Omdat de apostel door Jezus geroepen was om zendeling te zijn, had
er mi de toerusting plaats. Zijn toerusting is dus vooral geiicht op het
hlijvende in de taak van de apostel. Deze toerusting moeten we dus zien
in verband met de apostoliciteit maar ook met het apostolaat of zo men
wil de zending.
In het onderrieht van Jezus kort voor Z ijn afscheid spreekt H ij tot
de discipelen over deze toerusting. De discipelen worden geroepen om het
Evangelie te prediken, maar zij moeten daar tocli mee wachten totdat
zij bekleed zijn met kraclit uit den lioge (Lukas 24 : 49). Ook in Hand.
I : 8 wijst Jezus op die kraclit, die zijn discipelen nodig hebben om zijn
getuigen te kunnen zijn in deze wereld. W ij ontmoeten aan het slot van de
Evangeliën en in het begin van de Handelingen der Apostelen gelovige
mannen, maar tocli ontbreekt er nog iets aan hun toerusting voor de taak
waartoe zij geroepen zijn. Zij moeten nog toegerust worden met de
Heilige

Geest.

Dit

is

iets

wat een academische

vervangen.
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opleiding

niet kan

De Bijbel laat oris op verscliillerule plaatsen zien. dat er een onderscheid is tussen de wedergeboorte door de Heilige Geest en de vervulling
met de Heilige Geest. Iinmeis de discipels, die in Hand. 2 : 4 vervuld werden
met de Heilige Geest, waren volgens Joli. 13 : 10 reeds wedergeboren.
Saulus komt tot bekering (Hand. 9 : S ) en Ananias noernt hem brooder
( Hand. 9 : 17), en drie dagen later wordt liij vervuld met de Heilige Geest.
In Joh. 4 : 14 spreekt Jezus over water als beeld van de Heilige Geest dat
in ons komt. tenvyl H ij in Joh. 7 : 39 wijsl op het water, dat nit ons
zal vloeien.
Het eerste werk van tie Heilige Geest. wat wij wedergeboorte noemen,
is kenhaar aan de vrucht (Gal. 5 : 22), terwijl dit verdere werk van de
Geest, wat wij de vervulling zouden kunncn noemen, lierkenhaar is aan
de gaven des Geestes ( I Cor. 12 : 4 - 11 ). Wie tot het geloof komt heeft
liet leven van dc Heilige Geest ontvangen en hij is gered, maar wie met
de Geest vervuld wordt, heeft hlijkens de woorden van Jezus in het slot
van Lukas en aan het begin van de Handelingen der Apostelen, kracht
ontvangen en hij is geschikt voor de dienst in Gods K oninkrijk.22)
De vervulling of de (loop met de Heilige Geest is dus bedoeld om de
gelovigen bruikluiar te maken. Deze (loop met de Heilige Geest, waarvan
Jezus de bediening aan Zicli gehouden heeft, is een echte (loop. Het is een
uitgieten, een overvloedig geven, zodat één alleen het niet allemaal
nemen kan. Ei is zoveel geestelijke kracht, er zijn zoveel geestelijke gaven,
dat er een verdeling moet plants vinden. En door die verdeling wordt
juist de gemeente gevormd.- ' )
Ook in Hand. 8 en 19 ontmooten we gelovigen die later de Heilige
Geest ontvangen.
H.
N. Ridderbos heeft er op gewezen, dat er in liet IN.T. veel frekwenter
sprake is van werkingen van de Heilige Geest, die op het geloof, de aanvankelijke wedergeboorte volgen, dan over die waaruit het geloof etc.
voortkoml.-11 En hij merkt verder op, dan er in het N.T. een zeer duidelijk
getuigenis is aangaande een met bizondere charismata ge|)aardgaande
Geestesdoop.2' I
Nil vindt de toerusting van de apostelen tot luin zendingstaak plaats
op het Pinksterfeest.
Wanneer wij nu op die vervulling met de Heilige Geest op Pinksteren
letten, dan konien wij tot een merkwaardige overeenkomst met wat we
vonden bij de apostelen. In het apostolaat ontdekten we iets unieks, iets
wat onherhaalbaar is en we vonden elementen, die zicli herhalen.
lets soortgelijks is er ook in het machtige feit van Pinksteren. P ink
steren is een uniek, een onherhaalbaar heilsfeit. Pinksteren kan zelfs niet
eens zonder meer met de andere heilsfoiten oj> één lijn gesteld worden.
D it heeft ilthans Paulus nooit gedaan. Als hij in zijn Hrieven (Rom.
6 en Efeze 2) de lijnen van de heilsfeiten naar het ])ersoonlijke leven van
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de gelovigen trekt, dan schrijft h ij: wij zijn met Cliristus gekruisigd,
gestorven en l»egraven (Goede V rijdag), we zijn ook met Hem opgewekt
(Pasen) en zelfs met Hem in de hemel gezet (Hemelvaart); maar dan
trekt de apostel deze lijn niet door naar Pinksteren.
0|) een indrukwekkende en diepe wijze heeft Jezus een belichting van
het Pinkstergeheuren gegeven in zijn gesprekken over de Heilige Geest
in Joh. 14 t/rn 16. Nu gaat liet in deze hoofdstukken heslist niet over dat
eersle, beginnende werk van de Heilige Geest, zoals Jezus daarover met
Nikodemus spieekt in Joh. 3, maar over het voortgaande werk des Geestes.
Het staal daar onder meer in verband met de zending, want de Heilige
Geest zal door de discipelen de wereld gaan overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel.
Het Pinksterfeit staat in nauw verband met het K oninkrijk Gods.
Hemelvaart was de troonsbestijging van Koning Jezus, en Pinksteren is
daar de naar de aarde toegekeerde vrucht van (Hand. 2 : 33). Jezus
gezeten op de troon in de hemel, daalt op Pinksteren door Z ijn Geest
neer op de aarde om ook daar te gaan zitten op de troon, namelijk op de
troon in het mensenhart. Pinksteren is de realisering van het K oninkrijk
Gods. Het rijk van God is er nu, in en op de wijze van de Geest. P ink
steren heeft iets onherhaalbaars. Dit blijkt ook uit de bizondere tekenen,
die de komst van de Geest vergezellen: de wind en het vuur, die zoals
ook in het O.T. de tekenen zijn van Gods komst.
Vóór Pinksteren was de Geest er ook reeds, maar H ij was er nog
niet als de Geest van de gekroonde Heiland en Verlosser Jezus Christus.
Daarom kan Johannes ook zeggen: want de Geest was er nog niet, omdat
Jezus nog niet verheerlijkt was (Joh. 7 : 39). De Heilige Geest, die op
Pinksteren komt is de Geest van de verheerlijkte Jezus. Petrus noemt de
Heilige Geest dan ook de Geest der heerlijkheid (1 Petr. 4 : 14). Door
de Geest komt het Here-zijn van Jezus, komt Z ijn koningschap, Z ijn heerschappij, Zijn maclit (Matth. 8 : 18) tot openbaring.
Ondanks dit unieke van Pinksteren, dit onherhaalbare, zijn er ook
in het Pinksterfeit evenals in het apostolaat elementen, die zich herhalen.
Als bijvoorbeeld Petrus in Hand. 11 zijn ervaringen in het huis van
Cornelius aan de broeders vertelt, dan gebruikt hij bij de beschrijving
van het ontvangen van de Heilige Geest door die heidense officier de
woorden: ,,En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op
lien, evenals in het begin op ons. En ik herinnerde m ij het woord des
Helen, hoe H ij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met
de Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke
wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus
Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn om God tegen te
liouden?” (Hand. 11 : 15— 17).
Het gebeuren in het huis van Cornelius roept bij Petrus de herinne-
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ring wakker aan Jezus’ profetie over Pinksteren, en liij drukt die overeenkomst uit met de woorden: .evenals in het l>e*»in ook op ons’ en ,op
volkomen gelijke wijze als ons’.
Pinksteren kan zicli dus enigszins herlnilen in de gelovige, zelfs al is
liij reeds vervuld met de Heilige Geest. zoals blijkt uit Hand. 4 : 3 l , waar
discipelen die het Pinksterfeest meegemaakt hadden, weer vervuld worden
met de Heilige Geest. Pinksteren blijkt zicli ook te Samaria te herhalen
blijkens Hand. 8. en Paulus wekt de Lfeziers op lot een liernieuwde Pinksterervaring als liij schrijll: wordt vervuld met de Heilige Geest ( Efeze
5 : 181.
Al deze herhalingen zijn echter niet meer dan het heerlijke gevolg
van dat éne, machlige feit van de terugkeer van Jezus in de Geest op het
Pinksterfeest.
I\u spreekl de Heilige Selll i ft nie I schenialiseh maar juist zeer bewegelijk over het vervuld worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest
wordt ontvangen op bekering (Hand. 2 : 38). gehoorzaamheid (Hand.
5 : 32), geloof (Gal. 3 : 2. 14). gebed (Lukas II : 13), handoplegging
(Hand. 8 : 17) of prediking (Hand. 10 : 44). I) iI is de vrijmaeht van de
Heil ige Geest.
Wei is duidelijk. dal de vervulling met de Heilige Geest in het N.T.
gepaard gaat met ontlediging. Alleen datgene wat leeg is kan vol gegoten worden.
De weg naar Pinksteren is de weg via Golgotha. Zo was het voor
Christus. zo is het vergelijkenderwijs ook geweest voor de apostelen.
Telkens blijkt in het N.T. dat de vervulling met de Heilige Geest
verjjezeld gaat van de geestelijke gaven, waarover Paulus breedvoerig
spreekt in 1 Cor. 12— 14. Dan valt ook op, dat het wederbarende werk
van de H eilisje Geest zieli riclit op de enkele mens, terwijl dil vervullende
werk des Geestes te maken heeft met de uitbreiding en de versterking
van de gemeente. De enkele mens moet als een leverul lid functioneren, en
daartoe is de kracht van de Heilige Geest nodig.
INu moeten we deze vervulling ook niel weer gaan overschatten. Het
is de poort naar het N.T.-ische leven der gemeente. Het is de kracht voor
een leven van offer, gebed. toewijding. heiliging en getuigenis.
Nil zeggen velen. die voor het gezag van de Heilige Sell rift onvoorwaardelijk buigen willen. dat deze dingen iiulerdaad in de Bijbel staan.
maar dat wij dit vandaag niel meer nodig hebben. De vervulling met
de Heilige Geest en de geestelijke gaven waren alleen voor de beginperiode van de kerk en dienden sleehts voor de uitbreiding van het R ijk
Gods in de eerste lijd na Pinksteren. Sedert het eirule van de eerste eeuw
zou dit alles plaats hebben gemaakl voor het georganiseerde ambt.20)
De Here zou de bizondere Geesteswerkingen en de Geestesgaven hebben
doen ojihouden aan het einde van de apostolische tijd, omdat het ambt
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en het gesehreven Woord daarvoor in de plaats zijn gekomen.
De grote vraag is of dit uit het N.T. valt af te leiden. Wat het ambt
lietreft, we lezen in het N.T. nergens van een chaiismatische periode. die
gevolgd werd door een anihtelijke periode. Het is onmogelijk om een
tegenstelling te construeren tussen de gemeentelijke organisatie in de Handelingen der Apostelen en in de Pastorale Brieven, die van latere datum
zijn. In de gemeente van Jeruzalem waren al heel vroeg diakenen (Hand.
0) en ouderlingen (Hand. I I : 30), terwijl Paulus en Barnabas op bun
eerste zendingsreis reeds overal in de gemeenten oudsten aanstelden
(Hand. 14 : 23). En dat de charismata er nog zijn ten tijde van de
Pastorale Brieven, hlijkt duidelijk uit 1 Tim. 4 : 14 en 2 Tim. 1 : 6.
Wie heweerl, dat in de eerste tijd van de Christelijke gemeente het
vasle ambt nog niet werd aangetrofien, maar charismatisch begaafde
personen de gemeenten dienden, en dat in de latere periode toen het
charisma wegviel, pas het vaste ambt zou opgekomen zijn, doet geen
recht aan de ambtsbeschouwing van het N.T. Het is juist zo, dat in het
N.T. het ambtelijke en het chaiismatische nergens tegenover elkaar staan
en ook niet in elkaars verlengde liggen.-7) Z ij liggen juist door elkaar
heen gevloehten, zodat we betei van het chaiismatische ambt kunnen
spreken. „l)e amliten met liun variatie van namen en functies (het Nieuwe
Testament weerstaat elke poging om daarin enige orde te brengen) zijn
niet op een juridische.
Het is veelzeggend, dat
van de vermelding van
de genadegaven die aan

maar op een pneumatische legimiteit aangelegd.
Paulus’ passage over de groei in Efeze 4 uitgaat
dat wat wij nu amhten noemen, en uitloopt op
alle leden, elk oj) zijn wijze, geschonken zijn” .28).

Het valt niet te onlkennen. dat de oorsprong van het ambt cliarismatisch is. Onze vaderen hehlien dit verstaan en ook prachtig tot uitdrukking
gebracht in het Kormulier van hevestiging van ouderlingen en diakenen.
In het dankgehed wordt gesproken over die chaiismatische als gezegd
wordt: .,en dat Gij tlians in deze plaats verleend lielit mannen van goede
getuigenis en die begaafd zijn met uw Geest. W ij bidden U, verleen hun
meer en meer zodanige gaven. als lmn in hun bediening nodig zijn : de
gave der wijsheid, der kloekheid. der onderscheiding en der weldadigheid;
teneinde een ieder zicli hehoorlijk kwijte in zijn ambt” . Hier wordt tot
uitdrukking gebracht, dal de gaven nodig zijn om het ambt goed te
kunnen verrichten.
Eersl lieeft de goddelijke toerusting plaats en daarna geschiedt de
herkenning, zoals dit lied duidelijk hlijkt hij de jonge Samuël, die tot
profeet geroepen was (1 Sam. 3 : 20) en door het volk als zodanig lierkend werd. En Titus moel ook op kreta uitzien naar bepaalde personen,
die aan zekere eisen voldoen (Titus 1 : 5).
Stellig heeft het amht ook een institutair karakter, maar het institutuire en het pneumatische, tie Geest en het ambt sluiten elkaar niet uit,
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zij staan zelfs niet tegenover elkaar.'-^j Rom. 12 : 4— 8 noemt ambt en
gave samen.
Een tvveede argument om aan te tonen dat het charismatische alleen
voor de beginperiode der kerk was en nu niet meer nodig is, is de gedachte, dat de canon nu gevormd is. We hebben immers nu de Bijbel en
de charismata zouden zijn opgehouden toen de canon vastgesteld was.
Ook hier wordt evenals hij liet aml)t liet charismatisclie tegenover
het Woord geplaatst. We kunnen ecliter in liet N.T. nergens een aanwijzing
vinden, dat liet gesclirevcn Woord in de plaats van de geestelijke gaven
gekomen is. Eerder lezen we liet tegenovergestelde.
Het is beslist niet zo, dat in de apostolische tijd de gescliillen beslecht
en de problemen opgelost werden met een heroep op bijvoorbceld de
profetie, terv\ij 1 pas na de eerste eeuw liet heroep op de Heilige Schrift
van kraclit geworden zou zijn. De geestelijke gaven en de cliarismatiscli
hegaafden liadden helemaal niet de autoriteit als de Heilige Schrift later.
Wanneer er hijvoorheeld een geschil gerezen is over de besnijdenis en
het otulerhouden van de wet van Mozes, dan geeft niet de profetie de
doorslag maar een heroep op de Schrift, met name het O.T. (Hand. 15 :
15— 18).30) De stelling, dat de voltooiing van de canon cle aanwezigheid
van lie geestelijke gaven overbodig maakte, is dan ook onlioudbaar.
De vervulling met cle Heilige Geest en in verband daarmee de charis
mata hebben een gelieel andere hedoeling dan om cle nog niet volledige
lijst van Bijbelboeken zo lang te vcrvangen.
We hebben in Hand. 1 : 8 gezien, clat het gaat om de KRA CHT van
de Heilige Geest. Dat de Christenen deze kraclit nodig liadden zal ons
cluiclelijk worden als we bedenken, clat de jonge gemeente zicli hevond in
een wereld, die vol was van vijandige tegenkrachten.
Door drie geweldige machten werd de jonge kerk bedreigd. Daar
was in de eerste plaats de maclit van de staat, die zicli tegenover de
gemeente stelde in vervolgingen en verleidingen. Ten tweede was daar
de vijandige macht van de dwaalleer, de gnosis. En ten slotte stuitte de
jonge kerk op de macht van de duivel en de demonen.31)
Van de aanwezigheid ook van deze demonische machten hebben de
Christenen een helder besef gehad. Paulus verwijst daar ook naar in
Efeze 6 : 12.
En dat de dwaalleer ook in verband stond met demonische beinvloeding, blijkt ons uit 1 Tim. 4 : 2 waar Paulus wijst op het bestaan van
dwaalgeesten en op boze geesten, die liun eigen .dogmatiek’ doceren. En
dat dit niet alleen iets is geweest van de eerste eeuwen na Christus, kunnen
we lezen in Paulus’ opmerking, dat dit in ,latere tijden’ gebeuren zal. En
het demonische karakter van de staat tekent het N.T. ons ook duidelik
in Openb. 13.
De eerste Christenen wisten zicli heel bewust betrokken hi j de gigan-
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tisclie worsteling tussen de maclit van Christus en de duistere macht van
de boze.
Helaas is in onze tijd het besei uitgesleten, dat de kerk nog in dezelfde stri jd slaal als aan hot begin van haar bestaan. Of, zo dit al gezien
wordt, dan wil men de strijd der geesten met andere wapenen voeren.
W ij leggen liever de nadruk op een goede academische opleiding. En
bet belang daarvan mogen we niet onderschatten. Mannen als Paulus,
Augustinus, Luther en Calvijn bebben een voortreffelijke wetenschappelijke opleiding genoten. en God lieeft dat willen gebruiken en mee opgeniimen in de toerusting voor de taak, die bun gegeven werd.
Maar we mogen niel vergeten, dat dit het eigenlijke niet vervangen
kan. Ook de wetenschappelijk gevormden bebben de toerusting met de
kracht van de lleilige Geest nodig, anders zal bun arbeid onvruchtbaar
zijn in het K oninkrijk van God. In bet N.T. lezen wc herhaaldelijk hoe
juist

liepaalde gaven van de Geest bedoeld zijn

om de gemeente te

wapenen tegen de boze macliten, denk bijvoorbeeld aan de gaven van
iiet onderselieiden van de geesten ( 1 Cor. 12 : 10). De gaven des Geestes
zijn voor de kerk nodig als geestelijke toerusting in de strijd tegen de
macliten dei duisternis en voor haar opbouw door de openbaring van
ile Geest.
De kerkgeschiedenis weerspreekt ook duidelijk de bewering, dat de
vervulling met ;le lleilige Geest en de daarmee gepaardgaande Geestesgaven overbodig waren geworden toen de canon was vastgesteld. Mannen
als Irenaeiis, Chrysostomos, Ambrosius en Augustinus hebben in bun tijd
deze gaven nog waaigenonien.'1-')
Vooral ook op het zendingsveld zijn velen tot de overtuiging gekomen,
dat bet licidendorn tnaar niet een onscbuldig religieus verschijnsel is, maar
een reële demonische maclit, die in zijn verschrikkelijkheid juist openbaar komi als bet Evangelie gepredikt wordt.33)
Tcgcnover al die duistere macliten lieefl de kerk in haar offensiei
niets minder nodig dan de toerusting met de KRA CH T van de Heilige
Geest. Met deze toerusting zijn de apostelen als de eerste zendelingen
de wereld ingetrokken.
Vandaag hebben we iti ons zendingswerk en in alle arbeid tot opbouw
van de gemeente deze toerusting niet minder nodig. Zij wordt in het
N.T. beloofd en zij kan door niets worden vervangen.

II.

l)e helper.

Zoilra zich in bet N.T. door de arbeid van de apostel een gemeente
lieeft gevormd, wordt de zendingsopdracht aan de gemeente gedelegeerd
(Hand. 13 : 2).
])e afzondering voor het zendingswerk door de gemeente wordt ge-
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noemd een uitzending door de Heilige Geest (Hand. 13 : 4). Waar nu
voor liet eerst de uitzciuiing door een gemeente |)laats vindt, daar ontmoeten we meteen ook de eerste helper in de persoon van Johannes Markus
(Hand. 13 : 5 1. We krijgen de indruk, dat de heide zendelingen wat
hetreft het meenemen van deze helper gelieel op eigen gezag handelen.
Niet onwaarsehijnlijk is. dat deze Johannes meeging, omdat hij op
Cyprus geen onhekende was. Hij was immers een neef van Barnabas
(Col. 4 : 10). die ook van Cyprus afkomslig was (Hand. 4 : 36). En
zijn familie-relatie tot Barnahas is triogelijk de tweede reden van zijn
samengaan met de zendf-1ingen.
We ontmoeten
waaruit we kunnen
was. Petrus noemt
helpers Timotheiis

deze helper Johannes Markus reeds in Hand. 12 : 12,
opmaken, dat hij een goede hekende van de discipelen
hem m ijn z o o m (1 Petr. 5 : 13). zoals Paulas de
en Titus zijn kinderen noemt.

In Hand. 12 : 25 vinden we Johannes reeds met Paulus en Barnabas
op weg van Jeruzalem naar Antiochië. Lukas nu noemt hem een ,helper’
I Hand. 13 : 5). Dit woord wijst hier niet op een kerkelijke status, maar
duidt vermoedelijk alleen op zekere hiilpverlening.3')
Wat deze lielper zelf hetreft, loopl de eerste zendingsreis op een giote
teleurstelling uit. W aarschijnlijk was hij niet tegen de moeilijkheden opgewassen, want als liet zendingsgezelschap te Perge in Pamphylië, een landstreek in Klein Azië aangekomen is, lioudt Johannes Markus er mee op
en gaat terug naat Jeruzalem (Hand. 13 : 131. Misscliicn heeft liet
onlierhergzame schiereiland vol rotsstromen en rovers hem afgeschrikt.
Misscliien was het heimwee of een morele inzinkirig.
We krijgen de indruk, dat deze helper toch spijt van zijn terugtocht
heeft gekregen, want al gauw ontmoeten we hem weer in de Iniurt van
Paulus en Barnahas, die inmiddels ook in Antiochië zijn teruggekomen.
En dan ontstaat het eerste conflict tussen twee zendelingen. En deze
onenigheid gaat over de helper!
Na enige tijd in de gemeente van Antiochië gewerkt te hehhen vat
Paulus liet plan op om lift werk van de nazorg ter hand te nemen, en hij
stelt aan Barnahas voor ..tot onze hroeders terug te keren, waar wij het
Woord des Heren verkondigd hehhen, om te zien hoe het him gaat”
I Hand. 15 : 36). Hier zien we al meteen de tweede fase van het zendingswerk: op het zendingsveld moet er ook naar worden omgezicn hoe het
gaat met hen, die tot het geloof gekomen zijn. Veel van dit ,nazoigwerk’
heeft Paulus ook in zijn Biieven heoefend.
Wanneer nu Barnahas voorstelt om Johannes Markus weer als
hel])er mce te nemen, dan stuit dit hij Paulus op ernstige hezwaren.
Barnahas zal zeker goede argumenten aangevoerd hehhen, want we lezen,
dat Paulus van oordeel Wee/, dat men iemand, die hen na Pami)hylië
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verlaten had niel meer l)ij zicli moest hebben (Hand. 15 : 38). In het
Grieks lioren we in het woordje ,iemand’ zelfs een smalende klank.35)
Paulus vindt. dat deze helper niet uit het goede zendingshout gesneden
is. Het conllict loopt zelfs zo hoog. dat er een verhittering ontstaat tussen
de twee zendelingen (Hand. 15 : 39). En zij gaan uiteen. „ 0 m een gelinge oorzaak, die zonder enige moeite uit de weg geruimd had kunnen
worden. vcrhreken ze de hand der goddelijke roej)ing” (C alvijn).
Het eerste conlliet in de zending gaat over een helper. De persoon
van deze helper is voor Paulus een problematische figuur geworden. Zijn
])laats en taak in het zendingswerk is het eigenlijk nog altijd. Het resultaat
van deze ruzie is, dal nu twee groepen uitgaan om het Evangelie te verkondigen: Paulus met Silas, die door Syrië en Cicilië gaan en Barnabas
met Johannes Markus, die afvaren naar Cyprus (Hand. 15 : 40, 41).
We kiijgen de indruk, dat de gemeente te Antiochië aan de kant van
Paulus stond. Bij zijn vertrek althans hehhen de broeders een actief aandeel (Hand. 15 : 40). Paulus en Silas worden aan de genade des Heren
opgedragen. Van Barnabas en Johannes Markus lezen we dit niet.
Het conflict tussen Paulus en Johannes Markus is later weer bijgelegd. De verhittering is overgegaan in verbroedering. In de gemeente te
Gorinthe schijnen ze weer samen te werken, zowel met de handen als in
het Koninkrijk van God (1 Cor. 9 : 6). En ook Markus, die van Paulus
een rood paspoort gekregen had en ongeschikt verklaard was voor het
helperswerk. is later door Paulus gerehabiliteerd. In Col. 4 : 10 is hij
weer in de dienst van Paulus en in Filem. 23 noemt Paulus hem zijn
medearbeider. En in 2 Tim. 4 : 11 haalt Paulus duidelijk een streep
door zijn vroegere oordeel over deze helper, als hij schrijft: „Want hij
is m ij van veel nut voor de dienst” .
Nu valt het ons op, dat de metgezel van Paulus op zijn tweede reis,
Silas, in een andere verhouding tot hem staat als eerst Johannes Markus.
Silas neemt meer de plaats van Barnabas dan die van Markus in. Mannen
als Barnabas. Silas en Apollos hebben een zelfstandigheid, die we bij
Johannes Markus, Timotheiis en Titus tevergeefs zoeken. Zij zijn eerder
zendelingen dan helpers. Trouwens Silas en Barnabas worden zelf ook
apostelen genoemd (1 Tliess. 2 : 6 en Hand. 14 : 4, 14).
Hoe meer nu het zendingswerk van Paulus zieh uitbreidt, des te
groter wordt de groep mensen om hem been, die hem hulp verleent.
Allerlei mannen en vrouwen hebben de apostel in zijn werk geholpen.
Als we het slot van zijn brieven lezen dan komen we tot een eerbiedwaardige rij van mannen en vrouwen, die op de een of andere manier de
apostel van dienst zijn geweest.30) Waarsehijnlik heeft deze hulp bestaan
uit financiële bijsland en het verschaffen van logies tijdens Paulus’ vele
reizen, en andere daadwerkelijke hulp. Paulus spreekt dan ook van ,m ijn
medewerkers’ (Col. 4 : 11). Zo hebben vele gemeenteleden Paulus ge-

421

Iiolpen, zoais Prisca en Aqnila (Horn. 16 : 3 1. Phoehe ( Rom. 16 : I. 2)
en versclieidene aruleren.
Ondanks deze toegewijde Ini 1p waaruit hlijkt. dal dc jonge gemeente
zeer hewust liij het zendingswerk betrokkcn was, is er tocli een aparte
groep van niedevverkers gewcest. die Paulus op eon hizondere manier
helilipn hijgestaan. Deze mamien stonden nicer met de apostel in verhinding dan met dp gemeente waaruit ze voortgekomen waren. Deze
broeders staan in voortdiirend contact met de apostel en heliben vaak
cen zelfstandige taak te vervullen. Tot hen hehoren o.a. Crescens (2 Tim.
1 : 11). Epafras (Col. I : 7). Tycliicus (2 Tim. 4 : 12), TimotlieLis en
Titus. Panins lieeft zicli hlijkhaar meer dan de aiulere apostelen met
y.uIke medewerkers omringd.
Van Swigcliem lieeft aangetoond, dat de uitdrukking .evangelist
vooral op deze groep hetrekking moet hebben.'17) De naam Evangelist
ontmoeten we sleclits drie keer in liet N.T. (Hand. 21 : 8; Eleze 4 : 1 1
en 2 Tim. 4 : 51. Timotlieiis. één van de helpers van Panins, ontvangt de
opdracht om het werk van oen evangelist te doen (2 Tim. 4 : 5).
Het werk van de evangelist lieeft de volgende kenmerkende eigenschappen:
a.

hij verriclit een dienst. die een hepaalde naam draagt en een afzonderlijke plaats inneemt tussen de andcre diensten en een speciale taak
omvat I Eleze 4 : 11);
1>. zijn taak is niet tot de plaatselijke gemeente beperkt, maar strekt zich
iiit tot ver luiiten de grenzen van dc gemeente (Hand. 6 -8);
c. Iioewel liij in nauw contact met de apostel staat, verriclit liij toch
zelfstandige arlteid, die hestaat nit Evangelie-vcrkondiging, grondleggende en genieente-stichtende arheid (Titus 1 : 5 v.v.).3S)
Op grond liiervan nieent men nu, dat de evangelist de voorloper is van
de latere zendeling.30 I Dit is echter alleen vol te liouden als we hem isolercn
van de apostel. Juist de innige hand, die er is tusscn de apostel en de
evangelist of helper verhiedt oris om in de laatste de tegenwoordige zcndeling te zien. Straks zullen we zieri uit het eigcnlijkc werk van de helper,
dat dit precies hetzelfde is als de arlieid van de evangelist, zodat we de
helper en de evangelist ir? het N.T. als dezelfde personen kuniien besehouwen. Neen, de evangelist is duidelijk de voorlojier van de latere helper.
De verhouding apostel— evangelist vinden we op liet zendingsveld duide
lijk terug in de relatie zendeling— helper. Met het wegvallen van liet amlit
der apostelen in zijn unieke hetekenis van het oog-getnige zijn van de
opstanding van Christus, valt dlls het amht van evangelist helemaal niet
weg. De apostel als zendeling is er nog en de eerste evangelisten of
helpers waren jnist aan de apostelen verhonden voorzover ze ook zendelingen waren.
Ook J. Koopmans heeft de zendeling op de plaats van de evangelist
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gezel, omdat liij niet voldoende oog had voor de relatie apostel — evange
list in lie! N.T.1") J. H. Bavinck heeft ingezien, dat een evangelist te nauw
met de a])ostelen verbonden was dan dat de zendeling van nu deze naam
kan dragen." I Er is alles voor te zeggen om het evangelisten-ambt weer
te herstellen.
Als we oog hebben voor de Bijbelse verhouding apostel — evangelist
waarvan de lijnen doorlopen op de verhouding zendeling— helper, dan
zal het ons duidelijk zijn. dat de helpers op het zendingsveld dezelfden
zijn als de evangelisten in het N.T. In deze overtuiging zullen we nog
gesterkt worden, als we zien dat in Efeze 4 : 11 de evangelisten juist
genoemd worden in veil and met de o ])1 ) o l i w vail de gemeente en de toe
rusting van de heiligen tot dienstbetoon, en in het vervolg zullen we zien,
dat dit juist één van de wezenlijke taken van de helper is.
Deze opvattin», heeft zijn konsekwenties voor onze ambtsopvatting,
dat er maar drie ambten in de kerk van het N.T. overgebleven zijn. Het
is geen wet, dat er niet meer dan drie amhten in de kerk mogen zijn.
Calvijn heeft ook met de mogelijkheid en de werkelijkheid rekening gehouden, dal de vacante .N.T.-ische ambten ineidenteel van Godswege wor
den l>ezet.4L)
De zending doorbreekt duidelijk de traditie van de drie amhten, want
het werk van de helper of evangelist is in zekere zin ambtelijk.43) De
mogelijkheid om deze traditie, die geboren is in een tijd toen men geen
visie had op de zending. te doorbreken zal er pas komen als we weer
heseffen dat in het N.T. het ambt duidelijk charismatisch-institutair is
en dat we onjuist doen om het charismatisch aspect van het ambt te
reserveren voor de jonge kerk in de eerste eeuwen, en het institutaire
voor de kerk van nu.
Berkhof heeft er op gewezen, dat de discussie over de ambtsvraag
eigenlijk nog nooit verder is gekomen in de kerkgeschiedenis en in de
oecumenische discussies tot vandaag toe dan tot Efeze 4 : 11. De verzen
13— 16 zullen echter in deze discussie meer betrokken moeten worden,
zullen we ooit komen lot een voluit N.T.-ische ambtsconceptie.44) Immers
dan pas wordt het pneumatische naast het institutaire mede een constitutief element in de ambtsgedachte. Want zoals het lichaam zonder geest
dood is en het geloof zonder werken dood is, zo is ook het institutaire
ambt zonder het pneumatische element dood.
Dat in de Pastorale Brieven minder over dit charismatische wordt
gesproken dan in de Brieven aan de gemeenten is begrijpelijk als we
bedenken, dat deze Brieven aan personen geschreven zijn en zich bijna
uilsluitend bezig houden met de leiding van de kerk, de organisatie en
de inslituering.
Gaan we nu de kring van Paulus’ helpers nauwkeurig bezien, dan
ontdekken we duidelijk verschillende ,rangen’. In de eerste plaats zijn
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daar marmen als Harnabas on Silas, die met Paulus op één lijn staan en
die we apostelen in ruimere zin zouden kunnen noemen, of zendelingen.
Eveneens ontdekken we bij Apollos en Epafras een zelfstandigheid, die
we l>ij Timotheiis en Titus niet vinden.n ) Epafras bijvoorbeeld is de
mededienstknecht van Paulus. die in de gemeente te Colosse werkt als
evangelist.4") Paulus maakt ook onderselieid tussen Titus en de breeders
I 2 Cor. 8 : 23). Titus vertegenwoordigl hem zelf, terwijl de breeders him
opdracht van de gemeenten ontvangen hebhen (2 Cor. 8 : 18, 19). Titus
is deelgenoot in het geheel van de taak, die Paulus als ajjostel ontvangen
heeft. Maar Titus neemt niet zelf de initiatieven. maar is in de uitvoering
van zijn opdracht zelfstandig onder verantwoordelijklieid van de apostel.
H ij kiijgt richtlijnen. maar werkt volgens deze naar eigen inzicht. Tim o
theiis neemt onder de medewerkers van Paulus weer een geheel eigen
plaats in.
Van deze beide helpers Timotheiis en Titus kunnen we ons nu een
vi ij duidelijk beeld vormen. omdat de apostel aan hen enkele persoonlijke
brieven gesclireven heeft. Timotheiis wordt een helper van Paulus genoemd (Hand. 19 : 22) en hij moet het werk doen van een evangelist
(2 Tim. 4 : 5). Paulus heeft hem de opdracht gegeven om het Woord te
prediken 12 Tim. 4. : 2). Nu wordt in de grondtekst bier het woord
kêrussein gebruikt, een woord, dat volgens Van Swigchem in het IN.T.
alleen gebruikt wordt voor predikers van professie. Van de 62 keer,
dat dit woord in het N. T. gebruikt wordt. wordt er dimmer mee aangeduid
de missionaire activiteit van de gemeente-leden in him spontane getuigenis.47) Hierui! kunnen we dus ook concluderen, dat het werk van de helper
een min of meer ambtelijk karakter droeg. De helper had een bepaalde
dienst in het geheel van de arheid in Gods Koninkrijk.
Willen we zijn plaats en taak nog nader definiëren, dan moeten we
letten op (Colosse I : 7, waar Paulus over de helper Epafras schrijft:
..onze getrouwe dienstkneeht. die voor u een getrouw dienaar van
Cliristus is” .
Er is geen tekst in het N.T. die ons duidelijker bet wezeidijke van
de positie en de taak van de helper onthult. In deze korte typering wijst
Paulus ons precies waar de helper staat. De helper behoort bij de
zendeling. H ij is onze diensknecht. schrijft Paulus. Maar de helper is er
voor de gemeente. Voor u een getrouw dienaar, vervolgt de apostel. Maar
hierboven nit rijst zijn aanstelling. Een getrouw dienaar van Cliristus.
Van Cliristus zelf heeft de helper zijn autoriteit ontvangen.48) Paulus
draagt Timotheiis ook op om een goed dienaar van Cliristus te zijn
I I Tim. 4 : 6 ) .
Om de positie van de helper te bepalen zal men met één lijn niet
klaarkomen, maar op de wijze van een driehoek drie rechtstreekse verhindingslijnen moeten trekken: van Cliristus naar de helper, van de
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apostel naar de helper en van de gemeente naar de helper.19) Een helper
is dus iemand, die Clnistus aan de apostel toevoegt om de jonge gemeente
le dierien.
Ook uit datgene wat (ins in liet IN. I . over de arbeid van de beide
helpers Timotheiis en Titus medegedeeld is weten wij, dat de helper tussen
de zendeling en de gemeente in staat. H ij is om liet met een term uit liet
leger te zeggen: de adjudant van de apostel. Zijn ambt is een ambt in
het k o n in k iijk en niet in de kerk, maar wel voor de kerk.
I)e helpers waren in zekere ssin aan de apostelen ondergeschikt. Paulus
noenil zich de geestelijke vader van Iimotheiis en Iitus l l Tim. I : 2
en Titus l : 3). Timotheiis wordt in Hand. 16 : 1 een ducipel genoemd.
En ook Titus ontnioeten we als cliscipel in de nabijheid van Paulus (Gal.
2:1).
Hier stolen we weer op de grondstructuur van alle arbeid in Gods
k o n in k iijk . Zoals de apostelen discipelen van Jezus waren, zo zijn dc
helpers weer discipelen van de apostelen. Het discipelschap is de absolute
voorwaarde voor de jonge gelovige om helper te worden. Het leven van
Paulus was een voorbeeld voor zijn helpers. Timotheiis heeft voile aandacht gesehonken aan twee dingen: aan Paulus prediking en aan zijn
levenswijze (2 Tim. 3 : 10). En ook Titus wordt er op gewezen, dat zijn
levenswijze niet minder belangrijk is als zijn prediking (Titus 2 : 7 ) .
Een levensdcvies van Paulus is dan ook: wordt m ijn navolgers, gelijk
ik Christus navolg ( I Cor. II : 1 ). Weest alien m ijn navolgers (Fil. 3 : 17).
Nu krijgen we de indruk, dat Timotheiis op een bepaalde wijze in
zijn bizonder ambt is bevestigd of geordeiul (L Tim. 4 : 14 en 2 Tim.
1 : 6). Van Titus lezen we hierover niets. Wel is ons bekend, dat Paulus
weigerdc om Titus te bestiijdcn vanwege de valse broeders om hun geen
aanleiding te geven om hun verwoestend vverk met een beroep op Paulus
le kunnen voortzetten (Gal. 2 : 3— 51, terwijl Timotheiis daarentegen
wel door Paulus besneden wertl (Hand. 16 : 3 I. klaarbli jkelijk omdat hij
onder de Joden zal gaan werken.
I)c* uaam van Timotheiis komen we. in de aanhef van niet minder dan
zes Brieven tegen. terwijl Titus veel minder wordt genoemd. In de Hand,
kotnt liij helemaal niet voor.
Wel blijkt Titus evenals Timotheiis door de arbeid van Paulus tot
liet geloof te zijn gekomen, onulat Paulus zich hun vader noemt. Op
zijn derde zendingsreis heeft Paulus aan Titus toevertrouwd de beliantleling van de moeilijkheden in de gemeente te Corinthe, vvaarlieen Paulus
zijn tweede Brief, dc zg. .tranenbrief sclueef. Titus heeft te Corinthe met
zegeti gewerkt en het conflict in de gemeente tot een goed einde gebracht
i 2 Cor. 7 : 13, 14). Paulus draagt Timotheiis op een ,diaken’ te zijn van
Christus (1 Tim. -1 : 6), hij moet bezig zijn in de diakonia (2 Tim.
4 : 5).
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Maar tocli gaat liun werk ver uit boven dat van de ouderling en
diakenen in de gemeente. Hoe nauw liun positie, Inin amt)t, aan de apostel
verbonden is, blijkt wel uit de opdracliten. Titus moet in orde brengen wat
nog verhetering behoeft en liij ontvangt volmacht om in verscliillencle
gemeenten oudsten aan te stellen (Titus 1 : 5 v.v.). Willen we enigszins
liun arbeid samenvatten, dan komen we tot de volgende taken:
a. zij moeten prediken (1 Tim. 4 : 13; 2 Tim. 4 : 2; Titus 2 : 15;
3 : 81;
I), zij moeten vermanen en opzicht uitoefenen over leer en leven (1 Tim.
1 : 3; 4 : 1— 7; 2 Tim. 2 : 23; Titus 1 : 10, 11);
c. de dwaalleraars moeten ze bestraffeii (1 Tim. 3 : 5; Titus 1 : 11);
d. ook moeten zij de tuclit over de ambtsdragers uitoefenen ( I Tim.
5 : 19);
het .weduwen-werk’ nioel door lien geregeld worden ( I Tim. 5 : 9—
13; Titus 3 : 10, 11);
f. Zij moeten de gemeente aansporen tot een leven van heiligmaking
( I Tim. 2 en Titus 2 : 12).
De helper is duidelijk de recliterliand van de zendeling en diens gedelegeerde bij de voortzetting en de afronding van het zendingswerk. Zoals
de apostel door Christus gezonden is, zo is de helper de gezondene van
de zendeling. Wel is duidelik, dat de taak van de helper speciaal naar
voren komt in de zg. tweede fase van het zendingswerk.

e.

Omdat men in de zendeling niet de opvolger van de apostel zag,
daarom wist men ook met de evangelist of helper geen raad meer na de
dood van de apostelen.50) l)e lielper-evangelist is er ecliter nog. We ont
moeten hem weer op het zeiidingsveld en liij is daar weer de rechterhand
van de zendeling. In het spanwerk van zendeling en helper zien we duidelijk de voortzetting van het ,twee-manschap’ apostel— evangelist uit het
ÍN.T. Omdat de ketk zendingskerk moet zijn, moet daar ook altijd in de
frontlinie tussen Christendom en lieidendom de helper bezig zijn. Ook
nu is hij nog de .verbindingsofficier’ tussen de zendeling en de jonge
gemeente.
Op vele zendingsvelden heeft men eenvoudig door de noodzaak gedrongen zich van het werk van de helper bediend, zonder dat men met
zijn plaats in het zendingswerk goed raad wist. Tot zelfs zijn salariëring
is een voortdurend onderwerp van gesprek en discussie geweest.
Het zal echter in het belang van het zendingswerk goed zijn om
de helper het ambt te geven, dat God hem reeds lang heeft toevertrouwd.
In het zendingswerk herhaall zich enigszins de apostolische tijd voorzover
het zendingswerk kerkplanting is, en gemeentestichting en gemeenteopbouw beoogt. Evenmin als we in dit werk de charismata ontberen kunnen,
zo min kan ook dit werk zonder helper of evangelist gedaan worden. Ook
voor het zendingswerk geldt: terug naar het N.T.!
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Nu is een van tie moeilijkc prohlemen op het zendingsveld de recrutering van tie helper. Vaak moet de zendeling door gebrek aan beter
genoegen nemcn met inferieure kracliten. Ook hierin moeten we ons
door de Meilige Selli ift lalen leiden. Duidelijk hlijkt uit het N.T., dat een
jonge gelovige moet heengroeien naai dit wondere ambt. Trouwens elk
ambt vooronderstelt een geestelijke rijpheid, vanwaar de tmderlingen ook
.oudsten worden genoeind, zij zijn het meest volwassen in het geloof
(Tilus I : 5). lien opziener is vertler gegrt>eid en gerijpt dan de andere
gelovigen. I)aart>m kan liij ook over de andere gemeenteleden gezag uitoefenen. zoals een vader dat kan over zijn kinderen. Op het zendingsveld
zien we ook. dal de diensltloentle helpers mééstal de eerste Christenen zijn
op het hetreffende terrein.51)
Nu geefl de Schrift ons voor de opleiding van de helper enkele waartlevollc gegevens, die ons weer hrengen bij de grondstructuur van de
arbeid in Gods Koninkrijk.
a. In de eersle plaats moet de helper een disci pel zijn. H ij moet in de
nahijheid van de zendeling door diens leven en diens leer zijn opleitling krijgen, zoals Timolheiis en Titus dat ook van Paulus ontvangen
liaddcn (Hand. 16 : 3 en Gal. 2 : 11. Het leven van de zendeling moet
het eerste aanschouwelijkt onderwijs voor de helper zijn (1 Kor.
I).

4 : I f ) ; Kil. 3 : 17;
Ill de tweede plaats
(I Tim. 4 : 7 1 en
waiulel, in liefde, in

2 Tim. 3 : 14 en Titus 2 : 7).
moel een helper geoefend zijn in de godsvrucht
een voorbeeld voor de gelovigen in woord en
geloof en in reinheid (I Tim. 4 : 11 en Titus

2:7).
c. Ten slot te moet de helper onderlegd zijn in de Heilige Schrift (2
Tim. 3 : 14— 17) en zijn leven daarnaar rich ten (Titus 2 : 1).
Nu is de Woordverkondiging één van de taken van tie helper (1 Tim.
1 : 13; 2 Tim. 1- : 2; Titus 2 : 15 en 3 : 8). Nu doet zich op vele zentlingsvelden het merkwaardige verschijnsel voor, tlat tie helper door de
zendeling of de zendende kerk geniachtigd is om te preken. Echter ook
op die zentlingsveltlen waar Gereformeerde zendelingen arbeiden, die
loch lift Woord terecht hoven het Sacrament stellen. is het de helper niet
toegestaan om de Sacramenten te bedienen. Het meeidere van tie Woordbediening wordt de helper wcl toevertrouwd, terwijl het tlaaraan ondergesdiikle van de Saeramentsbediening hem niet toegestaan is. Dit is een
grote inkonsekwentie. (3f de helper moet ophouden nog langer te preken
of hij moet toestemming krijgen om ook het Sacrament te bedienen.
Nu kan men hier tegen inbrengen, tlat een helper het Woord niet
,anibtelijk’ brengt, maar tlat hij sleclits bevoegd is om een stichtelijk
woord te spreken.
In tie eersle plaats bee ft nog nieniand kunnen duidelijk maken waarin dan wel lift verschil bcstaat tussen een bevestigde of geordende predi-
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kant. die .aml>telijk’ het Woord verkondigt en een theologisch candidaat
of een helper, die een stichtelijk woord mag spreken. De autoriteit ligt toch
niet in de status van de persoon, dan zouden we Kooms zijn, maar in het
Woord Zelf dat gebracht wordt.
Dit neemt niet weg, dat er een aanstelling tot het amht is. Daarom
te meer hehoeft het geen hezwaar te zijn, dat de helper op het zendingsveld
het Sacrament hedient. IJe Bijhel leert oils toch dat hij een ambt heeft,
namelijk het amht van evangelist.
Een helper, die ook het Sacrament hedient, kan daardoor hij de
jonge Christenen ook de gedachte wegnemen, dat de Saci'amentsbediening
alleen toevertrouwd kan worden aan de zendeling, die hij het uitbreiden
van het werk dan des zondags ook niets anders meer kan doen dan rondgaan en de Sacramenten bedienen. En niets is gevaarlijker dan daardoor
de magie van het Sacrament hij de jong bekeerden in de hand te werken.
Zullen deze beschouwingen op het zendingsveld doorgevoerd worden,
dan is het ahsolunt noodzakelijk, dat hij de recruteiing van de helpers
de Bijbelse noimen streng doorgevoerd worden, zoals dat ook geweest
is hij de ambtsdragers in de kerk.
Het ambt van de helper vraagt om een gedegen opleiding. Een
opleiding moet dit zijn, die allereerst de zendeling zelf hem door zijn
leven en door zijn woord moet geven.
Siloam.

a a n t k k k n i n c ;k n

L. Floor.
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