Een verhaal van twee apostelen
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Lang geleden, in een Romeins land ver van hier, was er een apostel genaamd Paulus, afkomstig van
de stad Tarsus. Paulus was gezonden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen onder de
heidenen. En Paulus was erg beschermend voor dat Evangelie.
Hij werd boos wanneer iemand de inhoud van het Evangelie veranderde. Hij schreef zelfs een brief
naar de kerken in Galatië waarin hij hen waarschuwde:
“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan
wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”! (Galaten 1:8).
Een andere keer gaf hij een uitbrander aan de kerk te Korinthe voor het verheffen van zogenaamde
apostelen die een ander evangelie brachten:
“Want als iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een
andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen
hebt, dan verdraagt u dat best. … Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders,
die zich voordoen als apostelen van Christus” (2 Korinthiërs 11:4, 13).
Wat was het evangelie dat Paulus predikte? Hij verkondigde het in duidelijke termen aan de kerk te
Korinthe, zodat er geen verwarring kon bestaan:
“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb … waardoor u ook
zalig wordt, als u eraan vasthoudt op dezelfde manier als ik het u verkondigd heb … dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat
Hij opgewekt is op de derde dag” (1 Korinthiërs 15:1-4).
Het evangelie van Paulus was dat Jezus Christus kwam om zondaars te redden.
De “apostel” C. Peter Wagner
Niet zo lang geleden, in een plaats niet zo ver weg - de stad Colorado
Springs, VSA - is er een andere “apostel” genaamd C. Peter Wagner.
Wagner beweert dat ook hij is gezonden door Jezus Christus. Maar
Wagners evangelie klinkt geheel anders dan wat de apostel Paulus predikte. Op een dag, in januari 2008, bracht Wagner zijn evangelie op
een conferentie in Denton, Texas:
“Jezus kwam om te redden wat verloren was - de heerschappij1 die
Adam opgaf in de Hof van Eden wordt nu letterlijk hersteld”.
En wat was de heerschappij (dominion) die Wagner predikte? Hij verkondigde het in duidelijke termen, zodat er geen verwarring kon bestaan:
“Dominion heeft te maken met controle, dominion heeft te maken met heerschappij, dominion
heeft te maken met gezag en onderwerping - en het staat in verband met de maatschappij. …
Met andere woorden: het spreekt van het omvormen van de maatschappij”. Zie hem hier bezig.
Het evangelie van Wagner is dat Jezus kwam om christenen heerschappij te geven.
Wiens versie van het evangelie is nu juist?
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Engels “dominion”: heerschappij, macht.
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