
 
Hans Korthagen en Henk Lammers bij de Zweedse kapel. Elke zondag wordt iedereen 
met een handdruk verwelkomd. ,,We zullen nooit iemand weigeren. Deze kerk is niet ons 
huis, maar het huis van God.'' foto Cees Baars 

Groot vertrouwen in 
Heilige Geest
APELDOORN - Er zijn zo'n 25 kerkgangers, die vanuit hun 
midden ook nog eens een hele reeks aan ambten zelf invullen. 
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Dat klinkt niet ruim, maar zorgen over de toekomst zijn er niet bij de 
Gemeente van Apostolische Christenen - de gebruikers van de 
Zweedse kapel aan de Arnhemseweg. Kenmerkend voor 
apostolische christenen is namelijk de overtuiging dat de Heilige 
Geest leidt en dat veel dingen gebeuren zoals het moet zijn. 

Dat betekent niet dat de GvAC verder geen enkele hulp of 
samenwerking kan gebruiken. Onlangs is de geloofsgemeenschap 
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aangesloten bij het Apeldoorns Beraad van Kerken. ,,We zijn 
eigenlijk nooit zo naar buiten getreden'', vertellen Hans Korthagen 
(64) en Henk Lammers (73), respectievelijk voorganger en oud-
voorganger. En dat is op zich raar, zegt Korthagen. ,,Jezus Christus 
zei: ga, en verkondig mijn boodschap. Dat hebben we eigenlijk niet 
goed geïnterpreteerd. Ik geef grif toe dat we een aantal jaren 
geleden nog teveel met onszelf bezig waren. Er zijn meer mensen 
die geloven dan wij alleen. Waarom niet zoeken naar 
overeenkomsten en kijken hoe we samen dingen kunnen 
aanpakken?'' De GvAC zoekt naar nog meer manieren om meer 
naar buiten te treden. Eventuele nieuwe gemeenteleden zullen in 
elk geval een heel warme gemeenschap leren kennen, waarin 
mensen omzien naar elkaar. ,,Een tijd terug lag iemand van ons in 
het ziekenhuis. Binnen de kortste keren hing de hele wand vol 
kaarten vanuit de gemeente. 'Zo, u heeft veel familie', zei de 
verpleging. Je vóelt ook gewoon dat er voor je gebeden wordt bij 
ziekte of problemen.'' 

Een groot verschil met de meeste andere christelijke kerken, is het 
gegeven dat bij de apostolische christenen alle ambten - inclusief 
die van voorganger - door gewone kerkgangers worden bekleed. 
Zonder vergoeding en met weinig specifieke opleiding. En er zijn 
nogal wat ambten binnen de gemeente: apostel, profeet, opziener, 
oudste, evangelist, herder, priester en diaken. Geen toevallige lijst: 
het zijn precies de functies die in het nieuwe testament worden 
genoemd, argumenteert de GvAC. 

Gelovigen worden door hun mede-kerkgangers naar voren 
geschoven als bij hen specifieke talenten worden herkend. 
Korthagen en Lammers zijn ooit op die manier herder/evangelist 
(voorganger) geworden. En zo sta je opeens voor de taak om je 
medegelovigen te inspireren en geestelijk de weg te wijzen. Dat 
geeft best druk en dus zenuwen, erkennen Korthagen en Lammers. 
Onafhankelijk van elkaar benoemen ze hetzelfde specifieke 
moment waarop ze het meest gespannen zijn. ,,Als je naar de 
verhoging (met preekgestoelte, red.) loopt. Dan staat het zweet in je 
handen'', zegt Lammers. Korthagen: ,,Dan bid ik altijd:God, geef me 
de woorden. En de lieve God heeft me nog nooit teleurgesteld.'' 
Want, zegt de voorganger, het is de Heilige Geest die hem dan 
inspireert. Soms tot zijn eigen verbazing. ,,De gedachten die dan in 
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mij opkomen, probeer ik te vertalen in woorden. Ik probeer de 
luidspreker te zijn van de Heilige Geest.'' 

Lammers: ,,God leidt alles. En als je die leiding voelt, geef je je 
over. Dan komt er een rust over je.'' Daarbij is herkenning bij 
mensen in de kerkzaal wel belangrijk als stimulans. ,,Al is het maar 
een hoofdknikje. Dan bruist het weer op.'' 

Zoals de voorgangers zich geleid voelen, zo zijn er ook 
apostolische christenen die profetische boodschappen hebben, 
bijvoorbeeld over de talenten van een geloofsgenoot om een 
bepaald ambt op zich te nemen. ,,Al blijkt het soms pas twee jaar 
later uit te komen.'' 

Korthagen en Lammers hebben tal van verhalen uit eigen ervaring 
of uit de Apeldoornse gemeenschap, waarin zij een goddelijke 
sturing herkennen. Voor Lammers was het zelfs bepalend om 
(weer) tot geloof te komen. Op de grote vaart kwam hij in de Golf 
van Biskaje in een storm. Zijn gelovige kapitein trok zich terug, naar 
men aannam om te bidden, en de storm nam af. ,,Dat is bij mij 
blijven hangen. Zo denk ik vaker: dit is geen toeval, dit is de leiding 
Gods.’' 

Bron: https://www.destentor.nl/apeldoorn/groot-vertrouwen-in-heilige-geest~a92e915c/
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