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Goedemiddag allen,
Vanmiddag heb ik het met u over De rol van de liefde in sommige eindtijdverwachtingen. Het koor heeft voor ons de loper uitgerold met enkele strofen uit het
lied Herz und Herz vereint zusammen van Nikolaus Ludwig graaf van Zinzendorf en
Pottendorf. Hij werd de geestelijk leider van wat later de Evangelische
Broedergemeente zou gaan heten of kortweg de herrnhutters, genoemd naar
Herrnhut, het plaatsje in zuidoost Duitsland waar de broedergemeente is ontstaan.
Op deze foto is Zinzendorf nog bloedjong, omstreeks twintig. Toen al was hij
v e r v u l d v a n h o g e i d e a l e n . V a n d i e i d e a l e n s p r e e k t o o k h e t li e d d a t u z o j u i s t
gehoord hebt. Wat werd daar nu precies gezongen? Ik vertaal het voor u:

Herz und Herz vereint zusammen,
Sucht in Gottes Herzen Ruh’.
Lasset eure Liebesflammen
Lodern auf den Heiland zu!
Er das Haupt, wir seine Glieder;
Er das Licht und wir der Schein;
Er der Meister, wir die Brüder;
Er ist unser, wir sind sein.

Verenigde harten,
zoek rust in het hart van God.
Laat de laaiende vlammen van jullie liefde
opstijgen naar onze Heiland.
Hij is het hoofd en wij de leden;
Hij het licht en wij de weerschijn.
Hij de meester, wij de broeders.
Hij is van ons en wij zijn van Hem.

Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder,
Und erneuert euren Bund!
Schwöret unserm Überwinder
Lieb’ und Treu aus Herzensgrund;
Und wenn eurer Liebeskette
Festigkeit und Stärke fehlt,
O, so flehet um die Wette,
Bis sie Jesus wieder stählt!

Kom toch, begenadigde kinderen,
vernieuw jullie verbond!
Zweer onze Overwinnaar vanuit het diepst
van je hart liefde en trouw;
En als de keten van jullie liefde
niet hecht en sterk genoeg is,
smeek dan zolang om het hardst
totdat Jezus hem weer staalt.

Tragt es unter euch, ihr Glieder!
Auf so treues Lieben an,
Daß ein jeder für die Brüder
Auch das Leben lassen kann.
So hat uns der Freund geliebet,
Als er für uns gab sein Blut.
Denkt doch, wie es ihn betrübet,
Wenn ihr selbst euch Eintrag thut!

Streef ernaar, leden [van het lichaam van
Christus], om zo getrouwelijk lief te hebben,
dat iedereen voor zijn broeders
zijn leven kan geven.
Zo heeft onze Vriend ons ook lief gehad,
toen hij voor ons zijn bloed gaf.
Denk er toch aan, hoe bedroefd hij is,
als jullie zelf elkaar benadelen.

Liebe, hast du es geboten,
Daß man Liebe üben soll,
O, so mache doch die toten,
Trägen Geister lebensvoll!
Zünde an die Liebesflamme,
Daß ein jeder sehen kann:
Wir, als die von einem Stamme,
Stehen auch für einen Mann!

Liefde, als je ons geboden hebt
om ons te oefenen in de liefde,
vul dan de [schijnbaar] dode,
trage geesten weer met leven.
Steek de vlam van hun liefde aan,
zodat iedereen kan zien:
Wij, die uit één stam zijn voortgekomen,
zijn samen één lichaam!
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Een video-opname van de lezing vindt u op: http://www.vanoosbreestichting.nl/cached/1817974.mp4
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Ik denk dat bij velen van u een lichtje gaat branden: Hé, dat kennen we toch! Dat
klopt. Een groot deel van deze regels leeft voort in het lied Trouw en vast
aaneengesloten dat nu nog in de bundels van de Nieuw-Apostolische kerk en in die
van de Gemeente van Apostolische Christenen staat, en dat tot enkele jaren
geleden ook in de bundel van het Apostolisch Genootschap stond, wel met een
andere melodie dan u zojuist hebt gehoord.
In deze strofen worden er twee Bijbelse beelden door elkaar gebruikt: dat van de
wijnstok en de ranken uit Johannes 15:5 (wij die uit één stam zijn) en dat van het
lichaam en de ledematen uit verschillende apostelbrieven (Hij het hoofd, wij de
leden). Beide beelden drukken de eenheid uit van de christenen met elkaar en met
Christus.
De strofen zijn een selectie uit een door Zinzendorf gemaakte berijming van het
evangelie van Johannes 14-17. De titel ervan luidt:
Die Letzten Reden Unsers HErrn und Heylandes JEsu Christi vor seinem CreutzesTode.
ste

Het werk omvat meer dan 300 strofen. Zinzendorf schreef deze tussen zijn 23
en
ste
25
levensjaar. In het betreffende Bijbelgedeelte spreekt Jezus voor het laatst met
zijn discipelen. Hij drukt hun op het hart dat ze net zo één met elkaar moeten zijn
als Jezus één was met de Vader, en dat ze de liefde voor elkaar en voor de
medemensen moeten bewaren.
Zinzendorf was niet de enige die op deze manier het belang van de liefde centraal
stelde. Hij voelde zich al jong een werktuig van God in de zogenoemde filadelfische
beweging. De naam van deze beweging is afgeleid van het Griekse woord
philadelphia dat broederliefde betekent. Filadelfia is ook de naam van een
bijzondere gemeente van de eerste christenen.
Het filadelfische gedachtegoed was voor een groot deel rond 1600 in MiddenEuropa ontwikkeld en was van het vasteland naar Engeland overgewaaid. Daar
vond het rond 1700 een kristallisatiepunt. Vanuit Londen kwam het weer terug naar
het continent, met name naar Duitsland en Holland, vooral doordat filadelfische
geschriften sinds 1694 in het tolerante Holland uit het Engels in het Duits werden
vertaald. Er ontstonden nu in heel Duitsland op verschillende plaatsen filadelfische
groeperingen. Zij hadden alle een spontaan, ongeorganiseerd, karakter. De
broeders en zusters stonden door briefwisselingen en persoonlijke bezoeken met
elkaar in contact.
Aanhangers van alle filadelfische richtingen geloofden dat de geschiedenis volgens
bepaalde stadia verliep en gericht was op het heil van alle mensen. Die stadia
ontlenen ze aan de zeven brieven die in het Bijbelboek Openbaring staan en gericht
zijn aan zeven verschillende christengemeenten. De vijfde brief is gericht aan de
gemeente Sardes, de zesde aan Filadelfia. De gemeente Filadelfia wordt volgens
het Bijbelwoord beloond omdat zij het woord van God bewaard heeft. Zij vinden
daarom een geopende deur.
Volgens de filadelfiërs bevindt de verstarde, dode kerk zich in het stadium van
Sardes. Zijzelf, als de uit de dood opgewekte ‘ware’ christenen, bevinden zich in de
periode van Filadelfia. Dat beschouwden ze als de eindtijd waarin alle ‘ware’
gelovigen, die in allerlei geloofsrichtingen over de wereld verstrooid waren,
verzameld moesten worden. Broederliefde moest hen samenbinden tot de ‘ware’
kerk die zij als het lichaam van Christus beschouwden. Broederliefde zou ook de
verschillen tussen de gezindten overwinnen. Zij was het hoofdkenmerk van de
‘echte’ christenen en vormde de voorwaarde voor de vereniging van alle gelovigen
met God. Filadelfiërs noemden elkaar broeder en zuster.
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Het beeld van de doden die tot leven gewekt moeten worden, vindt u ook in het lied
dat net gezongen is. Daarbij gaat het niet om mensen die overleden zijn, maar om
mensen in wie het goddelijke licht van de liefde gestorven is.
Filadelfische bewegingen hebben een grote overlap met piëtistische bewegingen.
Piëtistische bewegingen zijn religieuze groeperingen waarin geloof een zaak van
het hart is en waarin de liefde voor Jezus moet blijken uit het dóén van zijn woord
in het leven van alledag. Piëtisten hadden vaak een zeer strenge moraal. Ze
ontmoetten elkaar niet alleen tijdens de officiële kerkdiensten, maar ook tijdens
Bijbeluurtjes in privéhuizen. Daar vertelden ze elkaar in hoeverre ze al gegroeid
waren in heiligheid. Zulke groepjes van gelovigen heten conventikels. De begrippen
dood sleurchristendom, wedergeboorte en levend geloof speelden in hun
opvattingen een grote rol, net als bij de filadelfiërs. In Duitsland beleefde het
piëtisme aan het begin van de achttiende eeuw zijn hoogtepunt. Maar in de
negentiende eeuw bleven er in Europa en Amerika kleine kernen bestaan waarin
het piëtistische gedachtegoed en de bijbehorende levensstijl bewaard bleven.
In de negentiende eeuw waren en in Duitsland en Engeland ook nog steeds diverse
kleine kernen waar filadelfisch gedachtegoed levend werd gehouden, voor een
groot deel door herrnhutters, volgelingen van Zinzendorf wiens lied we beluisterd
hebben. Enkele herrnhutters maakten ook deel uit van de kring die zich rond 1830
om Drummond verzameld had in het plaatsje Albury. Deze groep was een van de
kernen waaruit de Catholic Apostolic Church zou ontstaan.

Albury Conference 1826
Bron http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Albury-Konferenzen

De leden van de Albury-groep verwachtten dat de Heer spoedig zou komen. Zij
vonden het de plicht van de ‘ware’ gelovigen om alle andere mensen te
waarschuwen. Dit hebben ze gemeen met de filadelfiërs. Een ander punt van
overeenkomst is dat de stichters van de Catholic Apostolic Church geen apart
kerkgenootschap wilden vormen, maar de aanhangers van alle kerkgenootschappen
opriepen om tot inkeer te komen.
De liefde, die voor filadelfiërs zo belangrijk is, lijkt tijdens de Albury Conferences
geen thema geweest te zijn. Van liefde is echter wél sprake in het Testimonium dat
in 1836 door de apostelen werd opgesteld en aan alle grote heersers van Europa
werd gestuurd. Daar wordt gesteld dat God weer apostelen, profeten, evangelisten
en andere dienaren aan de mensen gegeven heeft om de liefde opnieuw in de
harten van mensen te wekken en te laten groeien. Deze apostelen dragen Gods
wetten in hun hart en tonen Zijn vrede en liefde overal waar zij komen aan de
mensen om hun te laten zien wie en hoe God is.
Evenals in het lied van Zinzendorf wordt in het Testimonium ook weer
teruggegrepen op de Bijbelse beelden van de wijnstok en het lichaam. De kerk is
onverdeeld omdat ze één wijnstok is, weliswaar met vele takken, maar toch één
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wijnstok. Of: één lichaam, zij het met vele verschillende leden, maar toch één
lichaam, het lichaam van Christus. De leden zijn net zo tot een geheel verenigd in
Christus als Christus één is met God, door de liefde. De kerk is heilig omdat zij de
gaven van de Heilige Geest in zich draagt. Een van die gaven is de liefde. Aan het
eind der tijden zullen slechte mensen ten ondergaan. Degenen echter die treuren
om het verval van de kerk en die ernaar verlangen dat alle gedoopte mensen aan
Christus gelijk zullen worden, zullen wandelen in heiligheid en liefde. Zo zal
hersteld zijn dat de mens ooit naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is.
In de hier geparafraseerde passages is liefde dus wel een kernbegrip van het
geloof in de wederkomst. Ook dit heeft de Catholic Apostolic Church in haar
beginfase gemeen met de filadelfiërs uit vroegere eeuwen.
Er zijn wel verschillen: Volgens het Testimonium zullen alle slechte mensen ten
onder gaan. Volgens de meeste filadelfiërs worden slechterikken na een
louteringstijd ook zalig. Vrijwel nieuw in de Catholic Apostolic Church is dat de door
haar geroepen apostelen nodig zijn om de wederkomst voor te bereiden.

William Rennie Caird (1802-1894)
Bron: http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=William_Rennie_Caird

De boodschap van de Catholic Apostolic Church werd uit Engeland naar Duitsland
gebracht door onder andere de evangelist William R. Caird en apostel Carlyle. Zij
v o n d e n g e h o o r b i j m e n s e n d i e b i n d i n g h a d d e n m e t d e n e g e n t i e n d e- e e u w s e
Erweckungsbewegungen die voortgekomen waren uit de piëtistische en filadelfische
bewegingen uit de achttiende eeuw. [14] Twee belangrijke Duitsers uit die begintijd
waren Johann Evangelist Georg Lutz (1801-1892) en Wilhelm Josias Thiersch
(1817-1885), twee totaal verschillende mensen, maar allebei van grote invloed op
het ontstaan en de ontwikkeling van de katholisch-apostolische Gemeinden in hun
land.
De katholieke Lutz werd in 1826, vijfentwintig jaar jong, als pastoor ingezet in
Karshuld. Deze nederzetting lag in de moerassen langs de Donau, ongeveer in het
midden tussen Neurenberg en München. Lutz werkte daar als een paard om de
harten van de rauwe bevolking te winnen en om hun erbarmelijke
leefomstandigheden te verbeteren. In de oudejaarsmis van 31 december 1827 werd
de gemeente diep ontroerd. ’s Nachts om drie uur wekten leden de pastoor omdat
de kerk zich opnieuw gevuld had met mensen die wilden biechten. Ze wilden het
nieuwe jaar in zonder de zondelast van het achterliggende jaar. Aansluitend vond
een zeer bewogen nieuwjaarsmis plaats.
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Johann Evangelist Georg Lutz (1801 -1882)
Bron: http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Johann_Evangelist_Georg_Lutz

Enkele weken later, aan het begin van de vastentijd, was er weer een bijzondere
dienst waarin allen, ook de kinderen, urenlang in innig gebed verzonken waren.
Kort daarop begonnen een vrouw en een man tijdens de mis te profeteren. Deze en
de daarop volgende profetieën en visioenen hielden in dat de eindtijd gekomen
was. Voordat de Heer terugkwam zou Hij de mensen weer apostelen, profeten,
evangelisten en herders geven en apostolische gemeentes, zoals in de begintijd
van het christendom. Dit alles vond dus plaats vóórdat er in Engeland geprofeteerd
werd dat er weer apostelen zouden komen.
De Engelse evangelist Caird en een van zijn broeders kwamen begin jaren veertig
in contact met Lutz. Deze hoefde er niet van overtuigd te worden dat God opnieuw
apostelen had gezonden. Dat was immers al in 1828 in zijn gemeente in Karlshuld
voorspeld. Lutz raakte nauw bevriend met Caird. Hij stichtte de eerste apostolische
gemeente in Ulm, daarna ook in Bern, Augsburg en Karlshuld. Hij publiceerde een
aantal geschriften. De conflicten die hij toch al had met de rooms-katholieke kerk
werden nu op de spits gedreven.

Thomas Carlyle (1803- 1855)
Bron http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Thomas_Carlyle
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Heinrich Wilhelm Josias Thiersch (1817-1885)
Bron: http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Heinrich_Wilhelm_Josias_Thiersch

Caird legde in 1842 in München ook contact met de al genoemde Thiersch. Deze
lutherse theoloog was hoogleraar in Marburg. Hij had al eerder een geschrift van
Caird gelezen. Zijn interesse voor de Catholic Apostolic Church was gewekt. Enkele
jaren later kreeg Thiersch in Marburg bezoek van apostel Carlyle. Deze hield in
januari 1847 in het bijzijn van apostel Woodhouse (1805-1901) voordrachten in het
huis van Thiersch. Carlyle betoogde met gloed dat het absoluut noodzakelijk was
dat er weer apostelen waren gekomen. Thiersch was onder de indruk. Op 17
oktober 1847 werd hij in Frankfurt aan de Main door Carlyle verzegeld.
In 1849 sprak Thiersch enkele uren met koning Frederik Willem IV van Pruisen.
Deze had toen nog een tolerante houding tegenover religieuze gemeenschappen en
is de daarop volgende jaren een paar keer opgekomen voor apostolischen
tegenover kerkelijke instanties. Marburg echter, de stad waar Thiersch werkte,
behoorde tot een ander vorstendom, namelijk Hessen, waar een minder tolerant
klimaat was ten aanzien van godsdienst. In deze universiteitsstad veroorzaakte de
toetreding van Thiersch tot de katholisch-apostolische Gemeinde opschudding. Dat
werd verhevigd toen hij in 1848 de leiding kreeg over de in Marburg gestichte
gemeente van deze gewantrouwde nieuwe richting. Kort daarna werd hij bovendien
beopdracht met het toezicht over alle Noord-Duitse gemeentes. Het kostte hem zijn
leerstoel theologie.
Het ging niet alleen om verdenkingen van de academische wereld ten aanzien van
de katholisch-apostolische Gemeinden. Er speelde een breder conflict. In het begin
van zijn studie was Thiersch tot een gedegen orthodox lutherse geleerde gevormd.
In de tweede fase van zijn opleiding werd hij geraakt door hoogleraren en
studenten die voor een piëtistische beleving van de godsdienst pleitten. Thiersch
zelf wilde in Marburg zo’n theologie van het hart doceren en in praktijk brengen.
Zijn colleges waren zeer populair. Met veel van zijn studenten had hij een
hartelijke, persoonlijke band.
Thiersch’s sympathie voor het piëtisme en zijn populariteit vielen niet goed bij de
lutherse kerk in Marburg. De twee belangrijkste geschilpunten tussen orthodox
luthersen en piëtisten waren het nastreven van een heilig leven teneinde zalig te
worden en het geloof in de komst van het duizendjarig rijk. Voor orthodoxen werd je
alleen door je geloof in de genade van Christus zalig en was het duizendjarig rijk al
aan de gang.
Thiersch raakte nog meer in diskrediet door een geschrift waarin hij erkenning
v r o e g v o o r d a t g e n e w a t h i j i n h e t r o o m s- k a t h o l i c i s m e a l s j u i s t e n v e r h e v e n z a g .
Weliswaar hield hij aan de mening vast dat het protestantisme beter was dan het
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rooms-katholicisme, maar hij week af van het orthodox lutherse standpunt dat de
roomse kerk een duivelse instelling was waaraan dus helemaal niets goed kon zijn.
Op de universiteit voerde Thiersch een zware strijd met deze orthodoxen. Al even
moeilijk had hij het met liberale collega’s die onder invloed van verlichtingsfilosofen
stonden.
In 1849 zette Thiersch in 96 stellingen uiteen wat hij geloofde. In dit document
hebben de begrippen herstel en heling een grote plaats. De kerk moet heel
gemaakt en genezen worden. Geen enkele gezindte of afdeling van een kerk mag
zeggen, dat ze geen genezing nodig zou hebben. Niet alleen in de kerk maar in de
hele maatschappij moet Gods ordening hersteld worden door heiliging van het
gezinsleven en van de relaties tussen heersers en hun onderdanen.
Thiersch betoogt verder, dat de kerk oudsten nodig heeft om erop toe te zien dat de
gaven van de Heilige Geest niet worden misbruikt. De oudste die regelrecht door
Christus is gezonden dient apostel te heten. De andere oudsten worden door
profetie genoemd en moeten vervolgens door het ‘heilige apostolische ambt’ in hun
functie bevestigd worden. Alleen dan zijn ze door God gegeven. Na zijn dood wijst
Christus door middel van zijn plaatsvervanger, de Heilige Geest, apostelen aan.
Wanneer een apostel en zulke oudsten er niet zijn, is het begrijpelijk dat mensen
zelf hun kerkelijke leiders kiezen, zoals pausen, sekteleiders, theologen,
christelijke vorsten en beroemde predikanten, die echter de apostolische gaven,
missen.
Hoewel het woord ‘liefde’ niet voorkomt in de stellingen zit de menselijke
eigenschap waarvoor dit woord staat er wel in besloten. Liefde voor God, Christus
en de naaste is namelijk een vast bestanddeel van de christelijke heiliging.
Als we naar het liedgoed van de katholiek-apostolischen kijken, valt te constateren
dat in Engeland het woord ‘liefde’ daarin aanvankelijk geen noemenswaardige rol
speelt. Er werden in de begintijd namelijk alleen psalmen gezongen. Daarin is het
woord ‘liefde’ uiterst dun gezaaid. In Duitsland putte men steeds meer uit
Duitstalige liederen. In 1859 verscheen er een Duits liedboek speciaal voor de
apostolischen: het Hymnologium. De auteur had bewust uit liedboeken van
uiteenlopende gezindten geput vanuit de filadelfische gedachte dat alle christenen
één moesten worden. Hij gebruikte ook veel teksten uit het luthers piëtistische
liedgoed. In het Hymnologium komt het woord ‘liefde’ regelmatig voor, bijvoorbeeld
in het volgende lied, waarvan het eerste en zesde couplet:
Zurufe an die Gemeinde
Fahre fort!
Zion fahre fort im Licht!
Mache deinen Leuchter helle,
laß die erste Liebe nicht,
suche stets die Lebensquelle!
Zion, dringe durch die enge Pfort:
Fahre fort!

Trek verder,
Sion!, trek verder in het licht.
Maak je lamp helder,
wijk niet af van de eerste liefde,
zoek steeds de bron van het leven! Sion, ga
door de smalle poort:
Trek verder!

Brich herfür!
Zion, brich in Kraft herfür,
weil die Bruderliebe brennet;
zeige, was der in dir schafft,
der als kleine Braut dich kennet:
Zion, durch die dir gegebne Thür
Brich herfür!

Dring vooruit,
Sion, dring krachtig vooruit,
vervuld van de gloed van de broederliefde.
Laat zien wat hij [God of Christus] die jou als
zijn kleine bruid kent, in jou teweeg brengt:
Sion, dring door de deur die jou gegeven is,
vooruit.
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Met Zion wordt hier het volk Gods bedoeld. Het begrip ‘Eerste liefde’ is belangrijk
in de filadelfische beweging. Hiermee wordt de liefde bedoeld die de eerste
christenen voor Jezus en voor elkaar hadden. Deze liefde was volgens de
filadelfiërs onbedorven. De kerken zijn volgens hen in verval geraakt doordat die
zuivere liefde eruit verdween. In het lied wordt ook naar de deur verwezen die
volgens Openbaring aan de gemeente Filadelfia gegeven is.
Thiersch werd een centrale figuur in de katholisch-apostolische Gemeinden in
Duitsland. Hij kon echter niet verhinderen dat er zich in Noord-Duitsland
dramatische ontwikkelingen voordeden. Een van de oorzaken van de onrust was het
overlijden van de bekwame apostel Carlyle in 1855. Dit was een ingrijpend
gebeuren voor de katholiek-apostolische beweging, omdat men veronderstelde dat
de wederkomst van Christus plaats zou hebben tijdens het leven van de twaalf in
Engeland geroepen apostelen. De crisis was des te groter omdat er in korte tijd
meer apostelen overleden. Er ontstonden nu zowel in Engeland als Duitsland
meningsverschillen over de vraag of er nieuwe apostelen aangewezen dienden te
worden.

Johann Heinrich Ernst Ludwig Geyer
Bron http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Heinrich_Geyer

In Duitsland speelde de profeet Johann Heinrich Ernst Ludwig Geyer een centrale
rol in dit conflict. Deze man had zich uit arme omstandigheden omhooggewerkt tot
schoolmeester. In verschillende plaatsen had hij jarenlang onvermoeibaar gewerkt
om het welzijn van kinderen te verbeteren. Toen hij tot de katholiek apostolische
gemeenten toetrad, verloor hij daardoor zijn baan. Binnen de apostolische
gemeenten kreeg hij echter steeds meer aanzien. Hij werkte aan de zijde van
apostel Carlyle en later van diens opvolger. Geyer was van mening dat er nieuwe
apostelen moesten komen. En dat niet alleen, hij wees ook nieuwe apostelen aan,
onder andere, in 1863, de u bekende apostel Schwartz.[20] Dit leidde tot de eerste
grote afsplitsing.
Er waren vanaf het begin van de katholiek-apostolische beweging
meningsverschillen over de rangorde van de apostelen ten opzichte van die van de
profeten. Nu echter liepen de spanningen hoog op. Er was geharrewar, lang niet
alleen over de roeping van Schwartz, ook over de aanwijzing van andere apostelen.
Een oudste uit de Harz, Friedrich Krebs [21], speelde daarin een niet onbelangrijke
rol. Later zou hij de eerste stamapostel worden. Maar nu terug naar de
gebeurtenissen rond Geyer aan het begin van de jaren zestig.
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Friedrich Wilhelm Schwarz, auch: Schwartz
Bron: http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Friedrich_Wilhelm_Schwarz

Francis Valentine Woodhouse (* 14. Februar 1805; † 3. Februar 1901)
Bron http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Datei:Francis_Valentine_Woodhouse_2.jpg

Inmiddels had de oude Engelse apostel [22] Woodhouse, de taken van de
overleden Carlyle overgenomen. Woodhouse en zijn rechterhand Thiersch waren fel
tegen de nieuwe apostelroepingen.
Er was nog een meningsverschil: De Engelse apostelen meenden namelijk, dat
alleen de door hen verzegelden aan het einde der tijden door God tot zich genomen
zouden worden, nog vóórdat de antichrist zou verschijnen en de rampen over de
aarde zouden komen. Geyer kon niet langer geloven dat de talloze gedoopten uit
andere kerken hier geen deel aan zouden hebben. Hij vond dat een hoogmoedige
en liefdeloze gedachte. Met zijn afwijkende mening deed Geyer afbreuk aan de
betekenis van de handoplegging door een apostel bij de verzegeling. Geyer werd
door dit alles door de leidinggevende van de gemeente Berlijn van zijn taken
ontheven. Kort daarop werd dit schriftelijk door apostel Woodhouse bevestigd via
Thiersch.
Eind januari 1863 formuleerde Thiersch een aanklacht zowel tegen Geyer als
Schwartz. Deze werden niet alleen uit hun ambt gezet maar zelfs uit de gemeente
geëxcommuniceerd. Thiersch probeerde daarna nog een aantal keren tevergeefs
om Schwartz en Geyer tot andere gedachten te brengen.
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In de jaren zeventig kwam er opnieuw een afsplitsing. In diezelfde tijd had Thiersch
een boek geschreven over de Bergrede. Hij stelde dat de volmaakte liefde van de
leden nodig is om de kerk te voltooien. Bij deze volmaakte liefde hoort de
dagelijkse voorbede voor iemands vijanden. Dit roept de vraag op, waarom de
liefde van Thiersch dan niet groot genoeg was om het verlangen van vele van zijn
broeders en zusters naar nieuwe apostelen te omhelzen.
Dit is enigszins te verklaren door een ander belangrijk thema uit het geschrift van
Thiersch, namelijk dat van de ‘valse profeten’. ‘Valse profeten’ lijken bedrieglijk
v e e l o p d e e c h t e . Z e z i j n e v e n w e l b e s p r a a k t. A l l e e n k o m t h u n b e v l o g e n h e i d n i e t
van God, maar van de duivel. De grote moeilijkheid is hoe je kunt weten wie een
‘echte’ is en wie niet. Dat Thiersch de profetieën van 1863 en 1878 aangaande
nieuwe apostelroepingen als onecht beschouwde, is duidelijk. Zij waren dus in de
ogen van Thiersch door ‘valse profetieën’ gedaan. Daarom moest hij dit werk van
de duivel wel met kracht afwijzen. Dat betekent niet dat hij niet meer uit pure liefde
voor de ‘dwalenden’ gebeden zou hebben.
Wij zijn hier bijeen met mensen die met name over eindtijd van opvattingen
verschillen. Ik stel vast dat er onder ons best wel sprake van een zekere liefde is.
Wat vermag onze liefde bij verschil van aanvoelen en denken over geloofsvragen?
Mij lijkt het liefdevol – en dat heb ik al vaker gezegd - om zowel de eigen
geloofsopvatting als de andere geloofsopvatting van de ander te koesteren als de
kracht van waaruit elk van ons leeft.
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