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Apostolische Christenen: 
'We hebben niet de 
ambitie meer om 
anderen te overtuigen'
EINDHOVEN - Bij een internationale stad hoort een grote 
diversiteit aan geloofsgemeenschappen. Eindhoven kent er 
tientallen, maar waar zitten ze en wat doen ze? Het ED brengt er 
een aantal in beeld. Vandaag: de Apostolische Christenen. 

Geert van Elten 28-08-17, 16:16 

Met 24 leden is de Eindhovense gemeente van Apostolische 
Christenen bescheiden in omvang. Maar dat heeft ook een 
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voordeel. Zoals bij het Heilig Avondmaal. ,,Dat is het hoogtepunt van 
onze vieringen”, vertelt Ronald Bonsema. ,,Dan staan de gelovigen 
in een kring rond de tafel met brood en wijn.” 

Bonsema fungeert als ‘oudste’ en landelijk voorganger voor de 
zeven regionale gemeenten en is voor het gesprek naar Eindhoven 
gekomen. Hij vertelt over een voortdurende zoektocht naar zuivere 
interpretaties van de boodschap van de Heilige Geest. ,,Dat 
betekent dat we regelmatig onze opvattingen en regels moeten 
bijstellen. We hebben dan ook niet meer de pretentie dat we het 
enige ware geloof verkondigen.” 

De Eindhovense gemeente heeft een regionale functie en komt elke 
tweede en vierde zondag van de maand bijeen in buurthuis ’t 
Bellefort aan de Iepenlaan. Daarbij is Hans Korthaar de voorganger. 

In de jaren 50 kon een aantal leden van de Hersteld Apostolische 
Zendingsgemeente zich niet meer vinden in de boodschap over de 
toekomstverwachting. Dat was aanleiding voor een afscheiding. 
Gevraagd naar een toelichting op het begrip toekomstverwachting 
zegt Bonsema: ,,Daar doen we geen uitspraken over.” 

Maar gaat het goed komen? ,,Ja, dat verwachten we wel. Maar 
verder kan ik er niets over zeggen, want dat ligt helemaal in Gods’ 
handen.” Wat is er nu fout? ,,Er is niets fout. Wij willen ons 
bekwamen in het leven in het Koninkrijk Gods. Het gaat erom een 
goed mens te zijn, te leven volgens de regels die Jezus heeft 
gegeven: heb God lief, heb uw naasten lief en heb uw vijanden lief. 
En dan hebben we nog de Tien Geboden, die willen we natuurlijk 
ook respecteren.” 

De voorganger geeft toe dat het liefhebben van je vijanden niet altijd 
gemakkelijk is. ,,Maar pas op met je eigen oordeel. Dat zeg ik ook in 
mijn preken. En bedenk dat Jezus barmhartig was, ook voor 
zondaars.” 

Maar pas op met je eigen oordeel. 
Dat zeg ik ook in mijn preken. En 
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bedenk dat Jezus barmhartig was, 
ook voor zondaars
Ronald Bonsema 

Pinksteren 
Het Heilig Avondmaal staat centraal in de vieringen. Maakt dat Witte 
Donderdag (wanneer Jezus’ laatste avondmaal wordt herdacht, 
red.) tot de belangrijkste dag in het jaar? Toch niet, legt Bonsema 
uit. ,,Dat is Pinksteren. Dan komt de Heilige Geest naar de mensen 
om ons het goddelijke te laten zien. Hij is voor ons als een tolk.” 

De grote behoefte aan zuiverheid van opvattingen leidt in de 
christelijke gemeenschappen vaker tot splitsingen. Bonsema doet 
daar niet dramatisch over. Maar wil ook geen concessies doen aan 
de zuiverheid en ook zijn gelovigen vragen zich steeds af of ze nog 
wel op de goede weg zijn. ,,We hebben niet de ambitie meer om 
anderen te overtuigen. Maar we staan wel open voor een gesprek 
als anderen onze overtuiging herkennen en daar meer over willen 
weten.” 

Zang is ‘een beduidend deel’ van de vieringen, zo vertelt 
Bonsema. ,,We hebben een zangboekcommissie die zorgt dat de 
liederen bij ons passen, maar ook de jeugd aanspreken. Dus zijn er 
ook Engelse teksten. Maar die commissie heeft wel nieuwe leden 
nodig!” 

Nog even terug naar de zuiverheid en openstaan voor andere 
zienswijzen. De Apostolische Christenen voeren overleg met de 
rooms-katholieken over de vraag wanneer iets een sacrament is en 
wanneer het een zegen betreft. ,,Dat leidt ook tot de vraag wie een 
zegen mag uitspreken. Daar zijn we nog niet uit.” 

Bronnen: 
http://www.ad.nl/eindhoven/apostolische-christenen-we-hebben-niet-de-ambitie-meer-om-
anderen-te-overtuigen~aa25574f/ 

http://www.ed.nl/eindhoven/apostolische-christenen-we-hebben-niet-de-ambitie-meer-om-
anderen-te-overtuigen~aa25574f/
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