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OVERZICHT
Een sterke dwaling in het Protestantse Christendom staat bekend als de "New Apostolic
Reformation" (1). (NAR) – ook bekend onder de naam “apostolisch-profetische beweging” –
heeft sinds het einde van de 90-er jaren veel invloed gewonnen onder Pinkster- en
charismatische kerken wereldwijd. De mensen die deeluitmaken van deze sterk opkomende
beweging volgen hedendaagse apostelen en profeten die beweren dat zij de gemeente moeten
leiden en nieuwe goddelijke openbaringen ontvangen die nodig zijn om Gods Koninkrijk op
aarde te verwezenlijken.

Omvang en Invloed van de New Apostolic Reformation (N.A.R).
NAR Gemeentes en Organisaties
Velen zullen deze beweging niet direct aan haar formele naam herkennen – de “New
Apostolic Reformation”. Ook veel namen uit deze beweging zijn niet echt bekend. Dat kan
vooral verklaard worden uit het feit dat deze beweging niet wordt overkoepeld door een
officiële denominatie of organisatie.
De NAR bestaat uit honderden kerken en organisaties die worden geleid door apostelen en
profeten die een nogal vreemde theologie aanhangen. Veel van deze kerken en organisatie
hebben “apostolische netwerken” opgericht. Die netwerken bestaan in veel gevallen uit
honderden kerken en organisaties die zich hebben onderworpen aan het leiderschap van een
enkele apostel. Een voorbeeld daarvan is Harvest International Ministry, een netwerk van
meer dan 12.000 kerken en organisaties, het geheel onder de leiding van NAR apostel Ché
Ahn.

Ondanks het gebrek aan naamsbekendheid is de groei van deze beweging enorm. NAR is
verantwoordelijk voor de explosieve groei van de kerk op dit moment in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. (2). Leiders van de grootste kerken in de wereld promoten deze
hedendaagse apostelen, zoals David Yonggi Cho (Yoido Full Gospel Church in Zuid-Korea
met 1 miljoen mensen), E.A. Adeboy (Redeemed Christian Church of God in Nigeria met 5
miljoen mensen), Sunday Adelaja (Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations
in de Oekraine met 20.000 leden) en César Castellanos (International Charismatic Mission in
Columbia met 60.000 leden)
Hoewel de NAR beweging haar sterkste groei heeft gezien op het zuidelijk halfrond, heeft ze
toch ook aanzienlijke invloed gehad in het Westen. In Australie heeft NAR een hele
denominatie overgenomen, de Assemblies of God in Australie.(4). In de Verenigde Staten
bezoeken naar schatting 3 miljoen mensen de NAR kerken, kerken die openlijk de NAR
leringen aanhangen. (5)
Invloedrijke NAR kerken in de VS zijn o.a. Bethel Church, Redding, Californie (met als
voorganger de apostel Bill Johnson), Harvest Rock Church in Pasadena, Californie (o.l.v.
apostel Ché Ahn) en MorningStar Fellowship Church in Charlotte, North Carolina (o.l.v.
apostel/profeet Rick Joyner). NAR kerken vindt je in de hele VS, feitelijk in elke grote stad en
klein dorp.
Naast deze kerken die openlijk de leer van NAR belijden, is er een groot aantal
onafhankelijke charismatische kerken in de VS die de leer van NAR promoten en op allerlei
niveau’s meedoen aan de praktijken van NAR. Een bekend voorbeeld is New Life Church in
Colorado Springs, Colorado – een megakerk gesticht door de voormalige voorzitten van de
National Association of Evangelicals, Ted Haggard. Toen hij voorganger was van New Life
Church, zetelde hij als apostel in de Internationale Coalitie van Apostelen en werkte nauw
samen met NAR apostel C. Peter Wagner om samen het Wereld Gebedscentrum (World
Prayer Center) in zijn kerk op te zetten, dat heeft gediend om de geestelijke
oorlogsvoeringspraktijken van NAR te promoten. Vandaag wordt nog steeds de NAR leer
gepromoot, zij het vooral door kleinere groepen en groepsstudies.
Naast de kerken zijn er een heel aantal invloedrijke “evangelische” organisaties in de VS die
ook door NAR leiders worden geleid. Zo zijn er bijv. het International House of Prayer in
Kansas City, Missouri (NAR leraar Mike Bickle), Healing Rooms Ministries in Spokane,
Washingtong (apostel Cal Pierce), en Aglow International in Edmonds, Washington (apostel
Jane Hansen Hoyt). Ook TheCall hoort daarbij, die honderdduizenden mensen heeft
samengebracht in grote gebeds- en vastensamenkomsten in de grote steden van de VS (profeet
Lou Engle)
NAR en de Media
De NAR beweging heeft haar eigen wereldwijde televisienetwerk, gesticht in 1995, onder de
naam God TV. God TV zendt de NAR leer uit in meer dan 200 landen (6). Daarnaast is er nog
Trinity Broadcasting Netwerk, het grootste religieuze televisienetwerk ter wereld, dat
regelmatig de leer van de NAR apostelen en profeten verspreidt.

Charisma Media – een pinkster-charismatische uitgeverijgigant in de VS heeft een grote rol
gespeeld in het bekendmaken van de leer van de NAR beweging door haar boeken, Charisma
House en haar bekende tijdschrift Charisma (7)
De apostelen en profeten hebben ook het internet gebruikt om de leer te verspreiden. Voordat
het internet wereldwijd bekend werd, moesten mensen vaak verre en dure reizen maken om de
NAR samenkomsten te bezoeken. Vandaag kunnen ze online deelnemen. Bijv. naast de
duizenden die de genezingssamenkomsten bezochten van de profeet Todd Bentley in
Lakeland, Florida in 2008, waren er vele malen meer mensen die dit online volgden. (8)
Een NAR organisatie met vele online-volgers is het International House of Prayer (IHOP) in
Kansas City, Missouri. Duizenden mensen kijken online naar de IHOP conferenties, de
gebeds- en aanbiddingssamenkomsten die 24 uur per dag en 7 dagen per week live worden
uitgezonden vanuit de IHOP “Gebedsruimte” in Kansas, het hoofdkwartier. En een andere
NAR organisatie, de Elijah List, verstuurt dagelijkse emails met de profetieën en leringen van
de NAR leiders naar een mailinglist met meer dan 135.000 mensen.
NAR en de Politiek
Naast het feit dat de NAR-leer haar grootste invloed heeft gehad in de pinkster- en
charismatische kerken, heeft die invloed zich ook uitgebreid buiten deze kerken en tot in de
politiek. In de VS bijv. zijn NAR profeten zoals Cindy Jacobs, Rick Joyner en Lou Engle
nauwe banden aangegaan met politieke leiders die achter het conservatief gedachtengoed
staan, zoals de wetten tegen abortus en het homohuwelijk.
Een bekend voorbeeld van deze samenwerking is “The Response”, een sterk gepromote
politieke bijeenkomst die op 6 augustus 2011 werd gehouden in het Reliant Stadion in
Houston, Texas. Hoewel deze rally georganiseerd werd door NAR leiders zoals Lou Engle en
Mike Bickle, werd het in de media gepresenteerd als staande voor de “evangelische”
beweginging in het algemeen. De organisatoren beweerden dat het een niet-politiek
samenkomst was, maar toch had het een duidelijke agenda waarmee men de gouverneur van
Texas Rick Perry wilde steunen voor het presidentschap van de VS (10)
Ook in Oeganda hebben de NAR leiders een grote invloed weten te verwerven in de regering,
zoals bij het promotie van de controversiele wet die strengere sancties tegen homosexualiteit
moest mogelijk maken. (11). De kritische stemmen tegen de NAR beweging komen niet
alleen van de traditionele christenen, maar ook van seculier liberale kant, waar men vreest dat
de NAR leiders proberen om theocratieën te stichten in Oeganda, de VS en in andere landen.

De Leerstellingen van NAR
Het Herstel van het Ambt van Apostelen en Profeten
Het belangrijkste kenmerk van de NAR theologie is dat God het regerende ambt van apostel
en profeet in de gemeente heeft hersteld.

De NAR leiders leren dat, toen de kerk in de eerste eeuw ontstond, het Gods bedoeling was
dat zij voor altijd zou worden geleid door levende apostelen en profeten. De meerderheid van
de eerste christenen hebben deze twee ambten echter niet willen erkennen. Daarom worden
van de meeste protestantse gemeenten geleid door voorgangers, oudsten en andere
bestuurders.
Maar de NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tussen 1980 en 1990 heeft
hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna. C. Peter Wager, een van de meest
invloedrijke apostelen van deze beweging, beweert dat 2001 het begin markeert van het
“Tweede Apostolische Tijdperk”, een tijd waarin het wettige kerkelijk gezag, het leiderschap
van levende apostelen en profeten, uiteindelijk is hersteld (12)
Nu dat de kerk weer onder het gezag staat van levende apostelen en profeten, kan het haar
grote taak, de Grote Opdracht, eindelijk afmaken. De Grote Opdracht is geherdefinieerd door
de NAR leiders als het mandaat de socio-politieke controle over de aarde over te nemen (13)
De Vijfvoudige Bediening
De term “Vijfvoudige Bediening”, zoals die wordt gehanteerd door de leiders van NAR, heeft
betrekking op de leer dat Christus vijf, blijvende en formele ambten heeft ingesteld om de
gemeente te leiden: Het ambt van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. De
belangrijkste tekst die men hiervoor gebruikt is uiteraard Efeze 4:11-13, waar staat:
11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot
het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen
komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen
man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. (HSV vertaling)
Volgens de NAR uitleg van deze teksten betekent het woordje “totdat” in vers 13 dat alle vijf
ambten de gemeente moeten blijven regeren totdat de gemeente de doelen, die in dat vers
worden genoemd, heeft bereikt: eenheid en volwassenheid. Men gelooft dat die doelen nog
niet zijn bereikt. Daarom zijn ze alle vijf, inclusief dus het ambt van apostel en profeet nog
steeds nodig.
Het moet worden opgemerkt dat “eenheid” in vers 13 door de NAR leiders wordt gezien als
“apostolische eenheid” onder christenen, een eenheid die alleen bereikt kan worden als zij
zich onderwerpen aan het leiderschap van de NAR apostelen. (14). En “volwassenheid” staat
voor de gave van het doen van wonderen. Die gave kan alleen worden bereikt door hen die
het volledige pakket van nieuwe openbaringen hebben ontvangen die door de NAR apostelen
en profeten is doorgegeven. Dat wil zeggen dat deze mensen als het gevolg van het ontvangen
van nieuwe openbaringen, tot “volwassenheid” zullen zijn gekomen en buitengewone
miraculeuze krachten hebben ontwikkeld om de aarde te onderwerpen. (15).
Het moet worden gezegd dat niet iedereen die de term “vijfvoudige bediening” gebruikt
daarmee verwijst naar de leer van NAR nl. dat deze vijf blijvende en formele ambten zijn die
de gemeente moeten beheersen. Deze term wordt soms ook gebruikt door mensen die geen

deel uitmaken van de NAR beweging, vooral door sommige pinkstergelovigen. Daarmee
willen zij aanduiden dat zij geloven dat er vijf hoofd”bedieningen” bestaan of “geestelijke
gaven”, die Christus heeft gegeven om de gemeente mee op te bouwen. In de traditionele
pinksterleer worden deze ambten echter niet gezien als bedieningen waarmee de gemeente
moet worden geregeerd. Deze ambten zijn er eenvoudigweg om de gemeente mee op te
bouwen.
Apostelen
De belangrijkste rol van de apostelen, zo leert de NAR beweging, is de gemeente te leiden.
Door vele NAR leiders wordt dit als het hoogste ambt gezien, uitgaande boven de profeten,
evangelisten, herders en leraars. Zij worden daarom vaak aangeduid als de “generaals” van de
beweging.
Net zoals de profeten in de NAR beweging, kunnen de apostelen nieuwe openbaringen
doorgeven. Maar hun belangrijkste taak is het implementeren van deze nieuwe openbaringen
die door de NAR apostelen en profeten zijn ontvangen. (16). Zij ontvangen dus nieuwe
openbaringen, bepalen hoe die op de beste manier in de gemeente kunnen worden toegepast
en instrueren hun volgelingen hoe zij het beste met deze nieuwe openbaringen moeten
omgaan.
Profeten
De belangrijkste rol van de profeten, zo leert de NAR beweging, is om nieuwe openbaringen
te ontvangen (17). De profeten worden daarom door veel NAR leiders geschouwd als zij die
de tweede hoogste rang in de gemeenteleiding vervullen, direct onder de apostelen.
Het moet worden gezegd dat sommige NAR leiders, zoals de profeet Bill Hamon, profeten en
apostelen als gelijkwaardig beschouwen. (18). Maar ondanks dit verschil in opvatting, leren
de meeste NAR leiders dat apostelen en profeten de twee hoogste posities innemen in de
gemeente. (19). De reden voor hun grote gezag is dat deze twee ambten de goddelijke
openbaringen ontvangen en deze implementeren. Herders, leraars en evangelisten
daarentegen, ontvangen gewoonlijk geen nieuwe openbaringen, volgens de NAR leiders. Hun
rol is daarom beperkt tot het onderwijzen van de nieuwe openbaring die door de NAR
apostelen en profeten is ontvangen en doorgegeven, als ook de oudere openbaringen die we in
de Bijbel vinden. (20).
Er wordt van de NAR profeten niet verwacht dat zij 100% accuraat zijn in hun
voorspellingen. Ze blijven beschouwd als legitieme profeten, zelfs als zij fouten maken (21).
Tegenstanders van de NAR beweging geloven dat deze tolerantie van valse profeten in directe
tegenstelling staat tot de bijbelse opvatting dat een sleutelkenmerk van een valse profeet is dat
hij verkeerde, of valse voorspelling doet. (Deut. 18:20-22). Sommige NAR profeten, die
publiekelijk valse profetieën hebben uitgesproken, zoals Kim Clement en Rick Joyner (22)
worden nog steeds beschouwd als ware profeten.
Toch is de meerderheid van de profetieën die de NAR profeten vandaag geven geen
specifieke voorspellingen. De meeste ervan zijn zo vaag geformuleerd dat het moeilijk is om

de vervulling ervan na te gaan. Tegenstanders van de NAR beweging zien het geven van
vage, niet-specifieke voorspellingen als een taktiek om valse profetieën onherkenbaar te
maken.
“Het Evangelie van het Koninkrijk”
Het “Evangelie van het Koninkrijk” is een NAR leer dat God, door middel van Christus’ dood
en opstanding, de weg vrij heeft gemaakt voor christenen om de heerschappij over de wereld
over te nemen. Dit is een herdefiniering van het Evangelie en staat in grove tegenstelling tot
het Evangelie van redding van zonde, dat historisch door bijbelgetrouwe christenen is geleerd.
Veel NAR apostelen en profeten leren dat er vandaag twee evangelies worden geleerd door
christenen: het “Evangelie van Redding” en het “Evangelie van het Koninkrijk”. In het
“Evangelie van Redding” gaat het vooral om het goede nieuws dat God, door de dood en
opstanding van Christus heeft voorzien in een middel om gered te worden van de zonde. Zij
leren echter dat het “Evangelie van het Koninkrijk” een meer compleet evangelie is, waarin
het niet alleen gaat om redding van zonde, maar tevens Gods voorziening inhoudt om de
wereldheerschappij over te nemen. (23)
Dominionisme/ “Koninkrijk Nu”
NAR apostelen en profeten leren dat het de taak van de gemeente is, om onder hun
leiderschap, de heerschappij over de wereld over te nemen (24).
Volgens de NAR leer gaf God oorspronkelijk de mensheid de heerschappij over de aarde in
handen, een heerschappij die we door de Zondeval zijn kwijtgeraakt. Sinds die tijd zoekt God
een volk dat deze verloren heerschappij weer opeist. Het sterven van Christus op het kruis en
de overwinning over satan maken het nu weer mogelijk om die heerschappij weer in handen
te krijgen.
NAR apostelen en profeten claimen dus dat het nu Gods verlangen is voor de gemeente om,
onder de leiding van apostelen en profeten, de heerschappij over de aarde weer op te nemen
als voorbereiding op Zijn komst. Dat doel kan worden bereikt met de hulp van
wonderkrachten die de NAR apostelen en profeten aan hun volgelingen geven. Deze NAR
leer, waarbij men de nadruk legt op het belang van bovennatuurlijke krachten waarmee men
de aarde kan onderwerpen, is een kenmerkend voor de leer van het dominionisme, bekend als
de “Kingdom Now”-leer. (25)
NAR leiders claimen dat het Onze Vader, zoals dat staat in Matth. 6:9-13 en in Lukas 1:2-4
hun leer van wereldheerschappij ondersteunt en bevestigt. Volgens dit gebed schrijft apostel
C. Peter Wagner:
“Jezus leerde ons bidden dat Gods Koninkrijk zou komen en Zijn wil zou worden gedaan op
aarde zoals in de hemel. Daarom is vandaag het urgente mandaat dat God aan de kerk geeft
om actief zich te engageren in het hervormen van de maatschappij.” (26).

Hierbij moeten we opmerken dat, wanneer NAR leiders spreken over
“maatschappijhervorming”, zoals Wagner dat hier doet, zij niet zozeer spreken over het
proberen positieve invloed te hebben op onze cultuur. Zij doelen veeleer op het pogen de
controle over de maatschappelijk instellingen over te nemen (dominionisme). Dit wordt
duidelijker wanneer men een andere grote leerstelling van NAR begrijpt, bekend onder de
naam “Het Zeven Bergen Mandaat” (zie hieronder).
Ondanks de kritiek die de media en andere critici hebben gegeven op deze “heerschappij”
leer, proberen de NAR leiders die kritiek vaak te ontkrachten. Bijv. naar aanleiding van “The
Response” politieke samenkomst in Houston, Texas, toonden grote media organisaties aan dat
de organisatoren erop uit waren hun “wereldheerschappij” visie te promoten. In antwoord
daarop schreef Wagner een artikel in het Charisma tijdschrift :”De waarheid over de New
Apostolic Reformation”. Hierin probeerde hij het doel van wereldheerschappij van de NAR
beweging voor te stellen als niets meer zijnde dan positieve “invloed” uit te willen oefenen op
de maatschappij, maar dat het zeker niet ging om het overnemen van de heerschappij. (27).
Maar zijn artikel was misleidend, omdat “wereldheerschappij”, in de vorm van socio-politieke
controle, duidelijk in de NAR literatuur wordt onderwezen, inclusief in Wagner’s eigen
boeken. (28)
In feite claimen de NAR leiders dat het overnemen van de regering over landen altijd de taak
van de gemeente is geweest en feitelijk de ware betekenis is van de “Grote Opdracht”. M.a.w.
zij beschouwen de Grote Opdracht als een mandaat om hele landen tot discipelen te maken,
niet alleen individuen die in de landen leven (zoals de traditionale, evangelische opvatting van
de Grote Opdracht is). (29)
Toch streven niet alle NAR leiders wereldbeheersing na. Sommige NAR leiders, zoals Mike
Bickle van het International House of Prayer in Kansas City, Missouri, ontkent openlijk dat
zij wereldheerschappij nastreven, iets wat hij “Heerschappij Theologie” noemt (“Dominion
Theology”) (30). Maar ondanks dat hij dat ontkent, komen Bickle’s leringen volledig overeen
met de “Kingdom Now” wereldheerschappij, inclusief zijn opvatting dat de gemeente van de
eindtijd de aarde van alle kwaad zal reinigen. Volgens Bickle zal dat doel gerealiseerd worden
door christenen in de Eindtijd, onder de leiding van apostelen en profeten, die “profetische”
gebeden zullen uitspreken die het startsein zullen zijn voor de oordelen over de Antichrist
tijdens de Grote Verdrukking (31).
Het moet worden gezegd dat de NAR leiders verschillende terminologie gebruiken om hun
doelen van wereldheerschappij te beschrijven, doelen die bijna altijd hetzelfde zijn. Zo
beweren sommige prominente apostelen, zoals Wagner, dat de gemeente tot taak heeft om
Gods Koninkrijk nu op aarde te bouwen. Andere NAR leiders, zoals de profeet Bill Hamon,
probeert een onderscheid te maken tussen het “herstel” van de aarde tot de situatie zoals die
voor de Zondeval bestond (waarvan hij gelooft dat dit de taak van de huidige gemeente is) en
het stichten van Gods Koninkrijk (waarvan hij gelooft dat dit pas ten volle zal gebeuren als
Jeuzs terugkomt) (32). Maar Hamon is niet duidelijk als het gaat om de exacte verschillen
tussen het “herstellen van de aarde” en “het stichten van het Koninkrijk”. In beide gevallen

worden apostelen en profeten opgeroepen om socio-politieke heerschappij na te streven.
Daaruit blijkt dat dit onderscheid kunstmatig en misleidend is.

Het Zeven Bergen Mandaat
Veel NAR apostelen en profeten claimen dat God een nieuwe strategie heeft geopenbaard
voor het gaan regeren over natien, een strategie die zij de naam hebben gegeven: “Het Zeven
Bergen Mandaat” (33). Volgens deze openbaring, is de manier om tot wereldheerschappij te
komen het overnemen van de zeven meest invloedrijke maatschappelijke instellingen,
“bergen” genoemd. Die zeven bergen zijn: De regering, de media, het gezin, de zaken- en
financiele wereld, het onderwijs, de kerk en de religie en tot slot de kunst en de entertainment
industrie.
De amerikaanse profeet Johnny Enlow zei hierover:
“Ik heb u gezegd dat de bergen de infrastructurele pilaren zijn van onze maatschappij en dat
het Gods plan is een volk te doen opstaan dat de leiding over elke sociale, economische en
politiek struktuur van onze landen zal overnemen.” (34)
Enlow ziet de regering als het belangrijkste instituut “omdat het wetten en regels kan
uitvaardigen die effect hebben op elke andere berg.” (35). Daarom geloof hij dat God bezig is
apostelen te geven om deze cruciale berg te gaan “bezitten” (36)
Enkele van de bekende promotors van dit Zeven Bergen Mandaat in de VS zijn C. Peter
Wagner, Lance Wallnau, Johnny Enlow en Os Hillman. Toch moeten we herhalen dat,
wanneer deze mensen geconfronteerd worden met deze “heerschappij” idealen van NAR, zij
blijven ontkennen dat er mee bedoeld zou worden dat zij de maatschappij willen gaan
beheersen. (37). Toch maken hun geschriften het overduidelijk dat, toch voor de meeste NAR
leiders, het hen in het “Zeven Bergen Mandaat” inderdaad te doen is om het overnemen van
de maatschappij. (38)
Strategische Oorlogsvoering
“Strategische Oorlogsvoering” ("Strategic-level spiritual warfare") is een NAR strategie voor
geestelijke oorlogsvoering en strijd. Het gaat daarbij om te proberen sterke kwade geesten te
verdrijven, geesten onder de naam “territoriale geesten”, waarvan geloofd wordt dat zij
regeren over geografische gebieden van de aarde en over maatschappelijke instellingen. Deze
strategie is gebaseerd op het NAR geloof dat territoriale geesten verdreven moeten worden
voordat het “Evangelie van het Koninkrijk” met succes gevestigd kan worden en de kerk haar
heerschappij kan opnemen.

De pogingen om deze territorial geesten te verdrijven staat bekend als “Strategische
Oorlogsvoering” omdat het door de NAR leiders gezien wordt als meer strategisch dan andere
vormen van geestelijke oorlogsvoering, die door meer traditionele christenen wordt beoefend.
Bij die meer traditionelere vormen van geestelijke oorlogsvoering gaat het vooral om gebed,
Bijbelkennis en het weerstaan van verleidingen, en af en toe het uitwerpen van demonen uit
een individu. Maar daarbij gaat het niet om te proberen hooggeplaatste demonen uit te drijven
die invloed uitoefenen over miljoenen mensen. De NAR leiders beweren dat zij voor deze
“Strategische Oorlogsvoering” bijbels bewijs hebben, zoals in het boek Daniel, waar we lezen
dat specifieke kwade geesten het hele koninkrijk van Perzie en Griekenland beheersten. (Dan.
10:13,20) (39)
Een aantal praktijken van NAR staan in verband met deze strategische oorlogsvoering:


Geestelijke “Mapping” (in kaart brengen)

Geestelijke “Mapping” is de praktijk waarbij men onderzoek gaat doen naar de
geschiedenis van een bepaalde stad of land om de identiteit van de territoriale geest te
kunnen bepalen die over dat bepaalde gebied van de aarde regeert. Zodra men die
identiteit van die territoriale geest heeft kunnen bepalen, worden andere vormen van
strategische oorlogsvoering ingezet om die geest te verdrijven.
Om die geest te kunnen identificeren, proberen de NAR leiders de grote zonden te
ontdekken die in die specifieke stad of land is gepleegd. Heeft een stad bijvoorbeeld
een uitzonderlijk hoog aantal stripbars of sexshops? Zo ja, dan bepalen ze dat de
territoriale geest die over die stad heerst een geest van lust is. Of zijn er erg veel
mensen die bezig zijn met hekserij, dan stellen ze vast dat er de geest van hekserij
heerst.
Veel NAR leiders, zoals de apostel C. Peter Wager, geloven dat het belangrijk is de
specifieke naam van zo een geest te ontdekken, zodat hij kan worden uitgedreven.
Soms wordt alleen de functionele naam van zo een gebiedsgeest bepaald, zoals bijv. de
“geest van lust” of “de geest van hebzucht”. Maar soms kan ook de echte naam
worden achterhaald. Een voorbeeld hiervan is toen twee grote NAR organisaties in de
VS, de Reformation Prayer Network geleid door profeet Cindy Jacobs en de Heartland
Apostolic Prayer Network van apostel John Benefiel, bepaalden dat de identitiet van
de territoriale geest die heerste over de VS de heidense godin Columbia was. Daarom
organiseerden deze twee organisaties in de herfst van 2011 een campagne onder de
naam “DC40” om “strategische oorlogsvoering” te beginnen tegen de geest Columbia.
(40)
Naast dat dit geestelijk “mappen” een populair iets is in de NAR beweging, wordt het
soms ook toegepast door mensen buiten deze beweging. Deze mensen geloven niet dat
het doel ervan is om territoriale geesten te identificeren. Maar zij geloven dat het erom
gaat een geestelijk profiel van steden en regio’s te bepalen. Die profielen worden dan
gebruikt om mensen te helpen in gerichter en specifieker te kunnen bidden voor de
noden van de mensen die in die gebieden wonen. (41)



Oorlogsgebed en Oorlogsaanbidding

Oorlogsgebed en Oorlogsaanbidding zijn zaken die NAR toepast waarbij gebed en
muzikale aanbidding worden gezien als geestelijke wapens en daarom moeten worden
toegepast om territorial geesten te bestrijden en oordeel af te roepen over ongelovigen.
Gebed en aanbidding beschouwen als aggressieve wapens is een idee geboren in de
NAR beweging. Meer traditionele evangelischen zien hun gebeden en aanbidding als
zaken die volledig op God zijn gericht.
Een invloedrijke NAR organisatie waar men “oorlogsgebed” en “oorlogsaanbidding
toepast is het International House of Prayer (IHOP), gesticht door Mike Bickle, in
Kansas City, Missouri. (42). IHOP heeft het idea van “24/7 gebedskamers”
gelanceerd. Je vindt die “kamers” in zowel amerikaanse steden als overal ter wereld.
In de Gebedskamer op het IHOP hoofdkwartier in Kansas City, organiseren
“voorbiddende zendelingen” (“intercessory missionaries”) non-stop, de klok rond
gebed en muzikale aanbidding al vanaf het moment dat de deuren opengingen in 1999.
Bickle leert dat dit soort gebedskamers een cruciale rol zullen spelen in de Eindtijd,
wanneer het gebed en de aanbidding die uit deze kamers komt Gods Eindtijdoordelen
zullen vrijmaken, waardoor miljoenen ongelovigen zullen omkomen (43)


Gebedswandelen

Gebedswandelen is een NAR praktijk waarbij men teams van mensen vormt die gaan
wandelen door een buurt of stad en daarbij geestelijk “oorlogsgebed” doen tegen de
territoriale geesten die over een bepaald geografische gebied heersen.
NAR leiders organiseren ook grotere gebedswandelingen waarbij men door een
volledig land trekt of zelfs door een heel continent. Die grotere wandelingen worden
soms “Gebedsreizen” genoemd of “Gebedsexpedities”. Zo stuurde gedurende de AD
2000 Beweging de United Prayer Track, geleid door C. Peter Wagner, ongeveer 250
“gebedsteams” uit op “Gebedsreizen” door de landen van het 10/40 Venster (het
gebied dat zich tussen de 10de en de 40ste breedtegraad bevindt, lopend door Noord
Afrika, het Midden-Oosten en stukken van Azie en Japan) (44).
We moeten zeggen dat gebedswandelingen ook populair zijn geworden onder mensen
die niet tot de NAR beweging behoren. Daarom is het niet zo dat alle gemeentes die
aan gebedswandelen doen, daarmee tot doel hebben ook territoriale geesten uit te
drijven. Sommige kerken beschouwen gebedswandelingen eenvoudig als acties die
helpen om beter en concreter te kunnen bidden voor hun buurt of stad.


Plaatsvervangende Schuldbelijdenis

Plaatsvervangend Schuldbelijden is een NAR praktijk waarbij men collectieve zonden
gaat belijden die, zo gelooft men, het “land hebben verontreinigd”. Dat wil zeggen,
NAR leiders geloven dat collectieve, historische zonden zoals slavernij,

volkerenmoord of abortus territoriale geesten “bruggenhoofden” hebben gegeven
waarmee zij de controle over steden of landen hebben verkregen.
Om nu zo een territoriale geest uit een gebied te kunnen verdrijven, moet die bepaalde
collectieve zonde, waardoor die geest kan gaan heersen, worden beleden. Daarna moet
er verzoening worden gedaan tussen de veroorzakende partij en het slachtoffer. Die
verzoening vindt plaats tijdens speciale NAR samenkomsten, waarbij
vertegenwoordigers van beide partijen aanwezig zijn. Een voorbeeld: NAR leiders
bepaalden dat de misdaden die door de amerikaanse regering tegen de oorspronkelijke
amerikaanse bevolking zijn gepleegd, territoriale geesten de macht hebben gegeven
om over de VS te heersen. Daarom werd er in 2007 een speciale vergadering belegd,
bekend als TheCall Nashville, waar senator Sam Brownback van Kansas excuses
aanbood aan de leiders van de Indianen, die daar ook aanwezig waren. Zij
accepteerden deze excuses namens de oorspronkelijke amerikaanse bevolking. (45)
“De grote Uitwisseling van Rijkdom tijdens de Eindtijd”
Veel leiders van de NAR beweging geloven dat, voordat Jezus terugkomt, God de controle
over de rijkdommen van deze wereld in handen zal brengen van de NAR apostelen. Het doel
hiervan zal zijn om de gemeente financieel in staat te stellen het Koninkrijk van God op aarde
te installeren. Men noemt dit daarom vaak: “De grote Uitwisseling van Rijkdom tijdens de
Eindtijd”
“De Grote Oogst van de Eindtijd”
NAR leiders leren ook dat, voordat de Wederkomst plaatsvindt, er een wereldwijde
opwekking zal komen waarbij een nog onbekend aantal mensen tot geloof in Christus zal
komen. Zij leren dat deze bekeringen de grootste geestelijke oogst van zielen zal zijn die de
kerkgeschiedenis heeft gekend. Die opwekking zal komen vooral doordat mensen de
wonderen zullen zien die de NAR apostelen, profeten en hun volgelingen zullen doen. NAR
leider Mike Bickle, van het International House of Prayer in Kansas City, Missouri, schat dat
er in die tijd tussen de 1 en 2 miljard menen tot Christus zullen komen. (46). Deze leer wordt
vaak de “Grote Eindtijd Oogst” genoemd.
Bovennatuurlijke Krachten
NAR leiders leren dat zij en hun volgelingen grote bovennatuurlijke krachten zullen
ontwikkelen en wonderen zullen doen die ver zullen uitstijgen boven de wonderen die de
bijbelse apostelen en profeten deden (47) en zelfs boven de wonderen die Jezus deed tijdens
Zijn aardse bediening. (48). Hierbij zal het bijv. gaan om het genezen van iedereen die in een
bepaald ziekenhuis of psychiatrische instelling ligt door eenvoudig de handen op die
gebouwen te leggen of door het verkrijgen van macht over de natuurwetten, zoals de
zwaartekracht. (49)

“De Manifestatie van de Zonen Gods”
Een van de meest radicale leerstellingen van de NAR beweging staat bekend als “De
Manifestatie van de Zonen Gods” (50). Volgens deze leer zullen de mensen die voortdurend
de nieuwe openbaringen die door de NAR apostelen en profeten worden gegeven blijven
ontvangen, steeds over grotere bovennatuurlijke krachten gaan beschikken totdat zij
uiteindelijk de “manifesties” van “de zonen Gods” zullen blijken te zijn. Deze
gemanifesteerde zonen Gods zullen alle ziekten en de dood overwinnen en Gods oordelen op
aarde uitvoeren. (51)
NAR leiders claimen dat deze leringen komen uit Romeinen 8:18, waar staat
“Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de
kinderen van God”. (HSV)
Deze Manifestatie van de Zonen Gods werd oorspronkelijk gepromoot door leiders van de
“Latter Rain Beweging” zoals William Branham en George Warnock , kort na de 2 de
Wereldoorlog. Recentere voorstanders van deze leer zijn bijv. de profeten Paul Cain, Rick
Joyner en Bill Hamon.
Hamon, bijv. leert dat de gemanifesteerde zonen Gods zullen lijken op de oorspronkelijk zoon
van God, Jezus Christus. Hij leert ook dat de wereldwijde gemeente een type is van de
volledige Christus, welke staat voor “de volledige expressie van Jezus Christus zoals Jezus de
volledige uitdrukking is van Zijn hemelse Vader” (52). Daarom wordt dit idee afgewezen
door critici als ketterij, omdat dit de vergoddelijking van menselijke wezens betekent.
Een leer die hierbij aansluit en wordt gepromoot door Hamon, is dat de Opname van de
gelovigen pas dan zal gebeuren als de NAR volgelingen de allerlaatste nieuwe openbaringen
hebben ontvangen van de NAR apostelen en profeten. Hierdoor zullen zij direct een
onsterfelijk lichaam krijgen met bovenmenselijke krachten. (53). Dus het blijkt zo te zijn dat
Hamon leert dat de Opname niet iets is dat God doet voor de christenen, maar iets is dat zij
zelf zullen bewerkstelligen naarmate zij meer en meer geheime kennis zullen hebben, die door
de NAR apostelen en profeten wordt geopenbaard.

Bijbelteksten die worden misbruikt om de leer van NAR te bewijzen
Epheze 4:11-13
Het belangrijkste Schriftgedeelte om het voortbestaan van het ambt van apostel en profeet te
staven is Efeze 4:11-13
In tegenstelling tot de NAR leiders, hebben traditionele evangelischen altijd op twee manieren
bekeken, waarvan geen enkele de mening van NAR over het bestaan van apostelen en
profeten onderschrijft.
De meest gebruikelijke visie op dit vers is dat het hier gaat over de apostelen en profeten van
de eerste eeuw, die, zoals zij die genoemd worden in Efeze 2:20, een fundamentele en

tijdelijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de kerk. In deze opvatting wordt hier dus
niet geleerd dat er nog steeds apostelen en profeten zijn.
De tweede zienswijze is dat dit vers leert dat God nog steeds apostelen en profeten geeft,
samen met herders, leraars en evangelisten, voor de opbouw van Zijn gemeente. Maar deze
apostelen en profeten bekleden geen formeel ambt of staan op hetzelfde niveau als de
oorspronkelijke Twaalf of als Paulus. Deze moderne apostelen kunnen veeleer worden
vergeleken met zendelingen en gemeentestichters en niet met mensen die de kerk regeren. En
deze moderne profeten zijn zij die woorden van opbouw en bemoediging spreken voor
individuen of plaatselijke gemeentes. Zij geven echter geen openbaringen door die bindend
zouden zijn voor de universele gemeente.
Zij die deze tweede uitleg van Efeze 4:11-13 aanhouden, erkennen het feit dat er in de eerste
eeuw een heel ander soort apostelen waren dan vandaag. Het woord “apostel” had een enkele
verschillende betekenissen, juist zoals het woord “boodschapper” vandaag heeft. Het woord
“boodschapper” kan slaan op een persoon die door een ander persoon, door een instelling of
door God is gestuurd. Op een soortgelijke wijze werden sommige apostelen in de vroege
gemeente door Christus gestuurd, zoals de Twaalven en Paulus. De anderen werden door de
gemeentes gestuurd. Die laatsten hadden niet hetzelfde gezag als zij die door Christus werden
gestuurd. Daarom is het alleen dit soort apostelen met een minder gezag die God geeft aan
Zijn gemeente vandaag, volgens deze uitleg van Efeze 4:11-13.
Efeze 2:20
Een ander vers dat vaak door de NAR leiders wordt aangehaald om het ambt van apostel en
profeet te bewijzen is Efeze 2:20. Maar de meest gebruikelijke uitleg van dit vers is dat het
hier gaat om de apostelen en profeten die een historische rol speelden in de stichting van de
gemeente van de eerste eeuw.
1 Corinthe 12:28
NAR leiders wijzen op 1 Cor. 12:28 om het ambt van apostel en profeet te bewijzen. Maar dit
vers laat helemaal niet zien dat deze apostelen en profeten een belangrijke rol speelden in de
gemeente en zegt daarom niets over formele ambten of het regeren van de gemeente.
Matteus 6:9-13 en Lukas 11:2-4
Een van de belangrijkste gedeelten die NAR aanhaalt om te bewijzen dat het de taak van de
gemeente is om de regering over de aarde over te nemen vinden we in het Onze Vader:
Matteus 6:9-13 en Lukas 11:2-4. Maar dit gebed drukt alleen een verlangen uit dat Gods
Koninkijk zal komen. Het zegt niets over hoe en wanneer het gevestigd zal worden. Daarom
kan het niet worden gebruikt om de NAR leer te onderbouwen.
Handelingen 3:21
Een ander vers dat het NAR ideaal van wereldbeheersing zou bewijzen is Hand. 3:21. De
NAR leiders claimen dat dit vers aantoont dat Christus niet zal terugkeren naar de aarde

voordat de kerk de aarde heeft hersteld in de staat die zij had voor de Zondeval. Maar de
gebruikelijk uitleg van dit vers is dat God de Vader Jezus zal sturen om “alle dingen te
herstellen” en dat het niet de gemeente zal zijn die dit herstel zal doen.
1 Corinthe 15:24-25
Nog een andere tekst die NAR leiders gebruiken voor hun “wereldbeheersings” leer is 1 Cor.
15:24-25. Zij beweren dat dit vers leert dat Christus, door middel van de gemeente, zal
regeren en Zijn vijanden zal overwinnen voordat de Wederkomst plaatsvindt. (54). Maar dit
vers leert niet dat deze dingen zullen gebeuren d.m.v. de gemeente. Het leert echter dat
Christus Zelf, na Zijn Tweede Komst (zie vers 23), zal regeren en Zijn vijanden zal
overwinnen.

Geschiedenis van de New Apostolic Reformation
Hoewel het de Nieuw Apostolische Reformatie wordt genoemd, zijn de leerstellingen van
deze beweging helemaal niet nieuw, maar feitelijjk al erg oud. Doorheen de geschiedenis
hebben groepen die aan de buitenkant van het Christendom fungeerden al geprobeerd om de
bedieningen van apostel en/of profeet te herstellen, zoals de Montanisten (2 de eeuw), de
Irvingieten (volgelingen van Edward Irving) (1830) en de Apostolische Kerk (vroeg 20 ste
eeuw)
Meer recentelijk werd het herstel van de apostel en profeet geleerd door de leiders van de
“Latter Rain Opwekkingsbeweging” tijdens de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw (Ook
bekend onder de naam de “Nieuwe Order van de Late Regen”). Deze beweging, die in Canada
is ontstaan, verspreidde zich snel door de VS, Europa en de rest van de wereld. Invloedrijke
leiders ervan waren George Warnock, Franklin Hall en William Branham.
Maar de populariteit van de Latter Rain Revival duurde slechts kort. Op 31 september 1949,
bepaalde de Algemene Vergadering van de Assemblies of God in de VS, de grootste
pinksterdenominatie, dat de leerstellingen van deze beweging niet bijbels waren. Snel daarna
doofde de beweging uit. Maar de leerstellingen van de Latter Rain zijn nooit helemaal
verdwenen en staken later weer de kop op onder een nieuwe naam en dat is de New Apostolic
Reformation, NAR.
Als de officiele geboortedatum van NAR wordt vaak 21-23 mei 1996 aangehouden, tijdens
het "National Symposium on the Post-Denominational Church” op Fuller Theological
Seminary. Dit Symposium werd georganiseeerd door NAR apostel en voormalig professor op
het Fuller Theological Seminary, C. Peter Wagner. Er kwamen ongeveer 500 kerkleiders naar
toe, gemeentegroei specialisten en leiders van grote denominaties. Daar werd aan de grotere
evangelische wereld het idee geintroduceerd van hedendaagse apostelen en profeten
Er wordt gezegd dat aan het eind van dit Symposium de panelleden akkoord zijn gegaan met
voortbestaan van deze twee ambten vandaag. (55)
NOTEN: Alle noten vindt u terug onderaan het oorspronkelijke
http://www.apologeticsindex.org/2977-new-apostolic-reformation-overview
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