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Gevaarlijke kerk!! 
 
H. van den Berg 
 
Gaat het over een kerk die op instorten staat? Een levensgevaarlijk kerkgebouw, waar je 
binnen de kortste keren stukken dakbedekking op je hoofd kunt krijgen, de muren 
dreigen om te vallen, en je elk moment door de vloer zult zakken? Een kerk dus om geen 
stap meer binnen de deur te zetten? 
 
Of bedoelen we met een gevaarlijke kerk iets geestelijks? Een kerk waar wel net gedaan wordt 
of de bijbelse leer wordt uitgedragen, maar waar intussen de mensen totaal op het verkeerde 
been gezet worden? Een kerk die zich niet houdt aan Gods betrouwbare Woord? 
Nee, we hebben het over iets anders. Het gaat over een kerk waar de Bijbel in ere is, Gods 
Woord trouw wordt gepreekt, een missionaire gemeente, die heel sterk erop gericht is om de 
bijbelse leer uit te dragen. Zo’n kerk is een gevaar voor de omgeving. Hoe kan dat nou? Een 
kerk die het Evangelie doorgeeft, dat is toch een zégen? Wat voor gevaar zit daar nou in? Wat 
is dit voor onzin? 
 
Gebrek aan geloof? 
De vraag van een mannenvereniging uit Zuidwolde (Gr.) gaat over Openbaring 11. U weet wel, 
dat aangrijpende hoofdstuk over de twee getuigen die profeteren op de straten van de grote 
stad. Ze laten het Evangelie horen, midden in de wereld. Met de beide benen op de grond. 
Waar het nu om gaat, dat zijn de verzen 5 en 6 uit dat hoofdstuk. Ik haal ze hier even aan: ‘En 
indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun 
vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. Dezen 
hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun 
profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde 
te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.’ 
De vraag is nu: ‘Waar hebben we van de kerk zoiets gezien of gehoord in verleden of heden? 
De Korte Verklaring (p. 176) gaat zover te zeggen dat het de kerk, als zij of haar leden niet in 
staat zijn die macht uit te oefenen, dan schort aan geloof! Maar dat laatste is toch niet vol te 
houden al die twintig eeuwen? Dat er heel die tijd geen echt geloof zou zijn geweest, geloof als 
een mosterdzaadje? Gewezen wordt op het grote wonder van de instandhouding van Gods kerk, 
de eeuwen door, en haar bewaring tegen vijanden. Was dat dan geen wondermacht op het 
gebed van de kerk?’ Hiermee heb ik wel het voornaamste weergegeven van de vraag uit 
Zuidwolde. Wat vooral opvalt en ook klemt, is die opmerking uit de Korte Verklaring. Als de 
kerk(leden) niet zulke dingen kunnen doen als in vers 5 en 6 beschreven staan, dan is er 
kennelijk een gebrek aan geloof. Is dat zo? 
 
Twee getuigen 
Het gaat om getuigen. Zij treden op in een proces. In een geding dat God heeft met deze 
wereld. De getuigen komen op voor de waarheid van Jezus Christus, zijn kruisdood en zijn 
opstanding, en al het andere dat Hij heeft gedaan en nog doet. 
Het gaat om twee getuigen. Want ‘op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak 
vaststaan’ (Deut. 19:15). De wereld kan om het getuigenis van die twee dus niet heen. 
Wie zijn die twee dan? Hebben zij in een vroegere tijd geleefd, of moeten ze nog komen? 
Zullen we ze binnenkort misschien gaan horen? Ik sluit me hier aan bij de studie die dr. H.R. 
van de Kamp heeft gedaan. Hij concludeert als volgt: ‘De twee getuigen zijn te verstaan als 
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representatie van de leden van de christelijke gemeente, zoals zij in de hen omringende 
samenleving hun getuigenis doen uitgaan.’1

Dat getuigenis, daar moet je wat mee! Ieder die het hoort, staat voor een beslissing. Het is voor 
of tegen. Je laat je overtuigen, of… ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, dan staat het er niet 
best met je voor. Je bent in groot gevaar. Want de getuigen zijn niet voor een kleintje vervaard. 
Dat lees je toch duidelijk in de aangehaalde verzen 5 en 6. Wat daar beschreven staat, doet 
denken aan twee figuren uit het Oude Testament, Mozes en Elia. 
 
Mozes 
We kijken eerst naar Mozes. Er komt vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden. Dit doet 
denken aan het conflict met Korach, Datan en Abiram. Deze mannen betwisten Mozes en 
Aäron de leiding over het volk. Mozes waarschuwt het volk dan om uit de buurt van de tenten 
van de rebellen te blijven. Zij wilden ook wel eens reukwerk offeren. Nadat Mozes hen 
toegesproken heeft, splijt de aarde onder hen en worden ze levend begraven, en ook ‘ging er 
vuur uit van de HERE en verteerde de tweehonderdvijftig mannen, die het reukwerk geofferd 
hadden’ (Num. 16:35). 
De getuigen hebben ook macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde 
te slaan met allerlei plagen. Dat doet ons natuurlijk denken aan de plagen in Egypte, die op 
aangeven van Mozes over het land kwamen. 
 
Elia 
Ook op het woord van Elia kwam er vuur uit de hemel. Koning Achazja wil Elia gevangen 
laten nemen. Tot drie keer toe stuurt hij legereenheden van vijftig man erop uit om de profeet te 
arresteren. De eerste twee keer bekomt hun dat erg slecht. God voorkomt de arrestatie, want op 
het woord van Elia daalt er vuur van de hemel en verteert de aanvoerder en het vijftigtal (2 
Kon. 1:9-12). 
Verder hebben de getuigen macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt al de dagen 
dat ze profeteren. Ook dat doet denken aan Elia. In zijn confrontatie met koning Achab roept 
hij een jarenlange droogte af over het land: ‘Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij 
dan op mijn woord (1 Kon. 17:1). 
 
Waarom gebeurt het nu niet? 
Mozes en Elia leefden al lang geleden. Is er na die tijd nog wel ooit eens zoiets gebeurd als bij 
deze twee mannen? Gebeurden dit soort dingen toen Jesaja of Jona profeteerden? Gebeurde dit 
in de tijd van de richteren? Is er vuur van de hemel neergedaald toen apostelen het Evangelie 
verkondigden? Is er op het woord van Paulus water in bloed veranderd, de hemel afgesloten of 
werden er mensen door vuur verteerd? Nee. Moet je dan zeggen dat er toen te weinig geloof 
was? Ik ben het met de broeders uit Zuidwolde eens, dat die conclusie (die inderdaad door de 
Korte Verklaring getrokken wordt) te ver gaat. Er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis vele 
krachtige voorbeelden van een volhardend geloof aan te wijzen. Mensen die trouw waren tot in 
de dood. Maar zij hebben geen vuur van de hemel laten komen, geen water in bloed veranderd 
of hemelen gesloten voor de regen. Maar hoe moet je dan Openbaring 11:5 en 6 wel uitleggen? 
 
Het komt nog 
God zegt eens tegen Jeremia: ‘Zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot 
hout en het zal hen verteren’ (Jer. 5:14). Is dat vuur toen ook direct, na een bepaald woord van 
Jeremia, op het volk neergedaald? Nee, eerst heeft Jeremia jaren zijn profetieën gesproken, en 
pas na verloop van die jaren kwam het vuur over Jeruzalem en heeft het de stad platgebrand. 

                                            
1 H.R. van de Kamp, Israël in Openbaring, p. 191. 
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Daar zit een aanwijzing in voor ons. Er wordt trouw gepreekt, geprofeteerd en getuigd van 
Christus. Gelukkig mag dat nog steeds gezegd worden. Het getuigenis wordt gehoord. Heel 
bescheiden. De kerk lijkt wat naar de rand van de samenleving gedrongen. Maar toch, ook 
vandaag kan de wereld weten hoe de zaken van God er voorstaan. 
De woorden door de kerk gesproken in kerkdiensten, in evangelisatiesamenkomsten of door 
kerkleden in persoonlijke gesprekken, zullen gevolg krijgen. Niet zo direct en snel als toen bij 
Mozes en Elia. Maar net als bij Jeremia zijn de ware evangeliewoorden in de mond van de kerk 
tot vuur. Eenmaal zal de wereld het merken, dat er een kerk is geweest in de geschiedenis, die 
zich heeft laten horen. Vele eeuwen lang, voor Christus en na Christus. Eens roept God de 
wereld ter verantwoording. Ze zal dan moeten antwoorden op deze vraag: ‘Wat hebt u gedaan 
met het getuigenis van de kerk?’ 
Ik zie hier een parallel met zondag 31 HC. In antwoord 84 gaat het over de prediking. Aan de 
gelovigen wordt verklaard dat ze gered zijn, maar de ongelovigen moeten horen dat het oordeel 
over hen komt. En dan belijden we: ‘Naar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen, 
zowel in dit als in het toekomstige leven.’ Zo krijgt het getuigenis van de kerk een enorm 
effect. Het brengt hemel en aarde in beweging. Dat geldt trouwens niet alleen van prediking en 
evangelisatie. Ook onze gebeden brengen wat teweeg. Dat lees je in Openbaring 8:5. Het gebed 
van de gemeente wordt daar vergeleken met reukwerk dat gebrand wordt op het hemelse 
reukofferaltaar. ‘En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar (vuur 
van onze gebeden) en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en 
bliksemstralen en aardbeving.’ Op één of ander moment zal de wereld dus merken, dat er een 
kerk in haar midden is. Ze zullen het merken, en hoe! 
 
Stoppen? 
Moeten we dan maar stoppen met preken, getuigen en bidden? Nee, want ten eerste gaan we 
dan tegen het uitdrukkelijke bevel van de Here in. Hij roept ons op het Evangelie te 
verkondigen onder de volken. Hij zegt: ‘Bidt en u zal gegeven worden.’ Vergeet niet, dat de 
kerk een woord van heil heeft voor de wereld, voor de volken. Je moet er niet aan denken dat 
dit niet meer gehoord wordt, dat de kerk stilvalt. Dan wordt de reddingsboei van het Evangelie 
niet meer uitgegooid, dan weet je in elk geval dat de mensen voor eeuwig kapot gaan. Dus, 
laten we doorgaan, meer dan ooit om mensen het reddende woord te vertellen. Laten we bidden 
om redding van mensen, en ook om de komst van Christus. 
Ja, en dat dit een gevaarlijke bijwerking heeft, dat het vuur van de hemel roept, dat de wereld in 
brand zet, andere rampen over de wereld heen roept…, ja, dat is eigenlijk alleen maar 
begrijpelijk. Dit kan niet uitblijven. Als Gods heerlijke woord wordt afgewezen, dan wordt Hij 
zelf gevaarlijk. Dan móet de wereld het maar voelen en merken. Hij kan het niet uitstaan, dat 
Hij zelf afgewezen wordt. Ze zullen het merken dat God een verterend vuur is voor wie het 
getuigenis niet moesten. Ligt dit dan aan de kerk die zich laat horen? Nee, als het vuur over je 
komt en de plagen, dan roep je dat zelf over je door ongeloof. Kijk naar Egypte, denk aan 
Korach, Datan en Abiram. Laten wij ons waarschuwen? We kunnen jarenlang gestudeerd 
hebben op Gods Woord op de vereniging, elke week preken hebben gehoord. Dat kan tot 
voordeel zijn, maar ook tot oordeel: óf je laat je overtuigen, óf je brandt je aan het getuigenis 
van de kerk. 
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