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Opgedragen aan
Aan Bethel Church: bedankt voor jullie onvermoeibare
inspanningen en jullie aandeel in dit grootse
experiment genaamd ‘Bethel’.

Met dank aan
Bill Johnson en Kris Vallotton bedankt voor jullie moedige leiderschap!

Het managementteam van Bethel - jullie zijn de ‘meesters’ die al
deze dingen mogelijk maken. Het is mij een voortdurende eer
met jullie te mogen samenwerken.

Allison Armerding - je blijft me steeds opnieuw verbazen met
jouw leven van eer dat gericht is op anderen.
Bedankt dat je het ook op mij richt!

Dann Farrely en Andre Van Mol - ik ben jullie voorgoed
dank verschuldigd voor jullie gave van kritiek.

Aanbevelingen
God is de Koninkrijksmentaliteit in de kerk aan het herstellen en zij
die het ‘pakken’ zullen zich bewegen onder de gezegende orde van
Gods bestuur. Dit boek is niet alleen een aanwijzing dat dit proces
gaande is, maar biedt ook een verheldering van deze strategische
kwestie die eer genoemd wordt als het gaat om de samenwerking
tussen christenen in de kerk. Hoofdstuk 2, getiteld ‘De pijpleiding
uit de hemel,’ is een absolute vereiste - niet alleen voor degenen die
zich afvragen waarom de vijfvoudige bediening niet functioneert
zoals we hadden gehoopt, maar voor iedereen die nog niet ernstig
heeft nagedacht over deze essentiële benadering van het kerkleven.
Danny’s bijdrage aan de Koninkrijkskerk zal ons de weg wijzen in dit
gezamenlijke avontuur van het Koninkrijksleven.
Jack Taylor
Voorzitter, Dimensions Ministries
Melbourne, Florida

In dit boek, Cultuur van Eer, legt Danny Silk de aloude fundamenten
van het Koninkrijk van God bloot. Met wijsheid en inzicht onderzoekt en ontvouwt hij de fundamentele bouwstenen van een bovennatuurlijke samenleving en bouwt hij het geraamte voor een krachtig christelijk leven. Dit is meer dan een boek; het is een manifest
van reformatie, bestemd om een klassieker te worden, een referentie
voor toekomstige generaties. Cultuur van Eer is een vereiste voor elke

oprechte gelovige. Het is van groot belang dat dit boek zijn weg zal
vinden tot elke Bijbelschool in Amerika!
Kris Vallotton
Senior-assistent-leider van Bethel Church, Redding, Californië
Auteur van diverse boeken, waaronder The Supernatural Ways
of Royalty en Developing a Supernatural Lifestyle

Pastor Danny Silk heeft een geweldig boek geschreven waarin hij ons
deelgenoot maakt van een van de kernwaarden van ‘Bethel Church’
in Redding, Californië, die fundamenteel is geweest voor de opwekking die Bethel al een aantal jaren meemaakt. Ik geloof dat de ‘cultuur van eer,’ zoals Danny het presenteert, opwekking en reformatie
kan brengen en in stand kan houden voor iedereen die leeft vanuit
dit Bijbelse principe. Ik beveel dit boek ten zeerste aan.
Ché Ahn
Senior-pastor en oprichter, Harvest Rock Church
Pasadena, Californië

Soms lees ik een boek waarbij ik het gevoel heb dat het boek mij leest.
Cultuur van Eer is zo’n boek. Ik wil dit boek uitleven! Bethel Church
is al jarenlang als een open hemel en ik ben dankbaar dat ik deel uit
mag maken van de familie van ‘Bethel Church’. Het Koninkrijk van
God is een ‘familieaangelegenheid’ en in dit boek reikt Danny Silk
ons het DNA van de hemel op aarde aan. Cultuur van Eer is bestemd
om een klassieker te worden, die van generatie tot generatie gelezen
en uitgeleefd zal worden. Lees het boek en laat het boek u lezen!
Dr. Leif Hetland
Voorzitter, Global Mission Awareness
Florence, Alabama

Cultuur van Eer is een revolutionair boek dat de paradigma’s van leiderschap zal veranderen, die in elk instituut, waaronder de kerk, zo
heersend zijn geweest. Ik ben van mening dat Danny Silk de essentie
vastlegt hoe Jezus Zijn discipelen leidde en hoe de discipelen als apostelen de eerste gemeente leidden door middel van eer.

Cultuur van Eer zal de manier waarop u over leiderschap denkt en de
manier waarop u leidt veranderen. U leert hoe u een leider kunt zijn
die anderen versterkt door middel van praktische kernwaarden van
het Koninkrijk, die door het hele boek heen onderwezen worden. Het
kan niet anders of uw leiderschapsplafond zal stijgen wanneer u deze
Bijbelse principes van eer toepast.
Elke leider zou dit boek moeten lezen! Elke kerkleider zou dit boek
moeten lezen! Elke echtgenoot en echtgenote zou dit boek moeten
lezen! Elke ouder zou dit boek moeten lezen! Iedereen zou dit boek
moeten lezen!
Om het vervolgens opnieuw te lezen!
Kevin Dedmon
Auteur van The Ultimate Treasure Hunt: Supernatural Evangelism
Through Supernatural Encounters en Unlocking Heaven:
Keys to Living Naturally Supernatural

Danny had me te pakken vanaf de verbluffende demonstratie in het
eerste hoofdstuk - hoe een verbijsterende val, waarbij het leiderschap
ineen dreigde te klappen, bijtijds voorkomen werd door de toepassing van een cultuur van eer. Zowel om de volheid van inhoud als
om de vaardigheid van redevoering is dit het meest voortreffelijke
boek van een Bethel-auteur tot nu toe. Het is Danny’s roeping en
uitdaging om de Kerk doelbewust, versterkt en versterkend, in het
Nieuwe Verbond te laten leven door middel van een barmhartige, veilige, bevrijdende, relationele cultuur, die vrij is van angst, wetticisme,
controle, schaamte en machteloos slachtofferschap. Danny maakt de
Bijbelse basis, conceptuele modellen en succesvolle toepassingen - op
het niveau van de gemeente, het leiderschap, de familie en het individu - op krachtige en ontwapenende wijze duidelijk. Dit boek is een
katalysator voor transformatie.
André Van Mol, M.D.
Huisarts en oudste, Bethel Church, Redding
Vicevoorzitter, Pray North State

Ik ben Danny Silk dankbaar dat hij in Cultuur van Eer het ‘recept’
uiteen heeft gezet, dat de ruggengraat vormt van een opwekking die
ruim tien jaar aan de gang is en die in hoog tempo is uitgegroeid
tot een beweging die de naties van de wereld nu al beïnvloedt. In de
veertig jaar dat ik christen ben, ben ik niet eerder getuige geweest van
een ‘beweging’ die langer dan tien jaar in stand werd gehouden. Dat
kwam niet door gebrek aan gaven of zalving, want die waren overvloedig aanwezig, maar dat kwam door gebrek aan inzicht in de ‘cultuur van eer,’ die ervoor zorgt dat leiders en volgelingen in de versterkende atmosfeer die zij met zich meebrengt tot ontplooiing komen.
Andrew Sievright
Voorzitter, Heroes of the Nations

De kerk heeft al heel lang een reconstructie van bestuur nodig. Niet
alleen onze ideeën over ‘Koninkrijksbestuur’ moeten conceptueel en
structureel opnieuw gedefinieerd worden, ook de taal van ons hart in
het definiëren van het Koninkrijk moet herzien en geherformuleerd
worden. Uit het hart zullen wij spreken en op grond daarvan leven.
Danny Silk doet in Cultuur van Eer zijn uiterste best om ons een geïnspireerde, zaakkundige en creatieve benadering aan te reiken waardoor we begrijpen wat de hartscultuur van het Koninkrijk moet zijn.
Zijn scherpzinnige en intelligente auteurschap zal u leiden tot uw
eigen momenten van openbaring. ‘Vrije mensen kunnen niet samenleven zonder eer’ is een waarheid waar niet op valt af te dingen en
die moet worden toegepast. Dit zou weleens het belangrijkste boek
kunnen zijn dat uit Bethel Church voortkomt. Noodzakelijke leesstof
voor hen die smachten naar bovennatuurlijke vruchtbaarheid. Deze
vruchtbaarheid zal vanuit de context van eer ontstaan.
David Crabtree
Senior-leider van DaySpring Church
Castle Hill, New South Wales, Australië

In 2003, toen ik voor het eerst met Bethel Church en deze opwekking in contact kwam, ging ik in mijn leven en mijn bediening door
een geweldige en soms pijnlijke transformatie heen, hoofdzakelijk
omdat ik diep verzonken was in religiositeit en legalisme. Het zien
en ervaren van het bovennatuurlijke maakte echt indruk op mij en

het gevolg was dat ik vraagtekens zette bij mijn overtuigingen en
kernwaarden. Ik zag wonderen en genezingen, maar ik zag eveneens
vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, versterking, aanvaarding, gezonde
confrontatie en veel andere elementen van een onvervalste ‘cultuur
van eer,’ een cultuur die nog geen deel uitmaakte van mijn leven. Het
was nota bene de cultuur van eer in al deze ‘vreemde vogels’ - zoals ik
ze aanvankelijk beschouwde - die mij deed besluiten om opwekking
te aanvaarden en mij aan deze transformatie, en aan alles wat dat met
zich meebracht, te onderwerpen.
Ongeveer een jaar later ontmoette ik Danny Silk, die ik beschouw als
een van de meest gevolmachtigde woordvoerders van de cultuur van
eer te midden van deze verbazingwekkende opwekking. Hij is een
van mijn beste vrienden geworden en een van de meest invloedrijke
personen in mijn leven en bediening. Van hem heb ik geleerd hoe de
cultuur van eer er uitziet en dat opwekking zonder deze cultuur als
nieuwe wijn in een oude wijnzak is.
De inhoud van dit boek moet door iedereen geleerd en aanvaard
worden, leider of geen leider, gelovige of geen gelovige. Nu we de
hemel de aarde zien bestormen, is het dringend noodzakelijk dat wij
allemaal afstemmen op deze cultuur van eer.
Angel Nava
Senior-pastor, Seed of Life Church (Semillas de Vida)
La Paz, Mexico

Dit boek kan de wereld op zijn kop zetten en kan u helpen om het
Koninkrijk van God uit te breiden, waar u ook woont. De ‘cultuur van
eer,’ waar in dit boek over gesproken wordt, heeft de macht om u in
een avontuur te leiden dat de transformatie van uzelf, uw kerk en uw
stad tot gevolg zal hebben. Bereid u al lezend voor op de uitdaging
om anders te gaan denken, om uw christelijke denkwijze en praktijk
te herzien, om ‘innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing
van uw gezindheid.’ Als u dat doet, zult u beter toegerust zijn om de
cultuur waarin u leeft te veranderen.
Dr. Pete Carter
Senior-leider van North Kent Community Church
Verenigd Koninkrijk

‘De opvattingen die op de volgende bladzijden uiteen worden
gezet, zijn misschien nog niet populair genoeg om er algemene
instemming mee te verwerven. De langdurige gewoonte van
denken dat iets niet verkeerd is, geeft het oppervlakkig gezien
de schijn van juistheid. In eerste instantie veroorzaakt het een
geweldig protest ter verdediging van de gewoonte.
Maar het tumult bedaart al snel. De tijd
maakt meer bekeerlingen dan de rede.’
Thomas Paine in Common Sense
Philadelphia, Pennsylvania
14 februari 1776
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Voorwoord

E

en overspelige vrouw werd aan de voeten van Jezus geworpen. Ze wist dat steniging in het openbaar de straf was voor
haar zonde. Het feit dat ze op heterdaad betrapt was deed
haar schaamte toenemen en verhevigde haar angst voor een pijnlijke
dood. Haar aanklagers stonden daar vol zelfvertrouwen, omdat ze de
wet van God aan hun kant hadden. Terwijl zij wachtte tot zij uiting
zouden geven aan hun verontwaardiging, omdat ze Gods maatstaf
van heiligheid volledig genegeerd had, hielden zij de stenen al vast
die haar spoedig het leven zouden ontnemen. Toen begon de Meester
in het zand te schrijven.
We weten niet wat Hij schreef. We weten alleen dat de atmosfeer, die
door het handschrift van de ‘Genadeschenker’ gecreëerd werd, haar
aanklagers volkomen ontwapende. Ze vluchtten weg toen de genade
van God de veroordeling van mensen verdreef, net zo snel als het
licht de plaats inneemt van de duisternis. Zo superieur is genade.

Niemand hoefde haar uit te leggen dat ze haar geloof in Christus
moest stellen. De atmosfeer van genade maakte het geloof in Jezus
tot de meest logische reactie. Misschien is dat de reden waarom de
apostel Paulus ons leerde dat geloof ‘in overeenstemming is met genade’
(Rom. 4:16). Genade is de atmosfeer die door liefde wordt gecreëerd en die geloof tot de enig aanvaardbare reactie maakt.
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Cultuur van Eer
Er zijn maar weinig dingen die mij meer overweldigen dan een onvervalste demonstratie van de genade van God. Als de tegenwoordigheid
van God iemand in staat stelt om van levenslange problemen vrij te
komen, dan kun je niet anders dan verbaasd staan over zo’n geweldige Verlosser. Toch gaat die genade verder dan de genezing van het
verleden: zij lanceert ons eveneens in onze goddelijke bestemming.
Ik las dit manuscript met grote blijdschap. Ik las het echter ook met
veel tranen, want de onmogelijke situaties waar wij als kerkfamilie
mee geconfronteerd werden herinner ik mij maar al te goed. Het
waren de soort problemen die alleen God kan genezen. En dat deed
Hij ook, steeds weer opnieuw. Het is dezelfde genade die van elke
bladzijde in dit boek afdruipt. Het gaat niet om een nieuwe theologie. Het is simpelweg een duidelijkere openbaring van het origineel
- het hart van God, zoals dat geopenbaard is in de persoon van Jezus
Christus. Toch is dat maar de helft van het verhaal, want genade is
slechts een van de uitingen van deze revolutionaire kracht van Zijn
Koninkrijk op aarde - de cultuur van eer.
Als ik onderwijs geef over de cultuur van eer, dan zegt bijna iedereen daar ‘amen’ op, ter bevestiging van wat zij al geloven. Al snel
na de boodschap vertellen ze mij dat ook zij er een cultuur van eer
op na houden. De reactie is echter heel anders als ze de gelegenheid
hebben gehad om een week of twee naar Bethel te komen en getuige
te zijn van de wisselwerking tussen de staf en de kerkfamilie. Bij vertrek vragen zij mij steevast of ik hen alsjeblieft als raadsman wil bijstaan, zodat zij deze cultuur als een her-vormende manier van leven
kunnen ontwikkelen. Het bewijzen van eer zet het leven van God
daadwerkelijk vrij in een situatie.
Veel mensen leven in een atmosfeer zonder eer en zoeken vertwijfeld
onze hulp om zo’n cultuur te creëren. Voorgangers vragen ons dikwijls om te komen en hun kerk te onderwijzen en hun staf te leren
hoe zij deze eer kunnen bewijzen. De nood is reëel en het verlangen
oprecht. Toch wordt deze cultuur nooit gebouwd rond ‘hetgeen ik
nodig heb’. Zij wordt gebouwd rond ‘hetgeen ik kan geven’. En als ik
niet leer om het te geven aan mensen die dat het minst verdienen,
dan zal ik door blijven leven in een cultuur zonder eer.
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Voorwoord
Ik ben absoluut weg van dit boek Cultuur van Eer. Ik heb er lang
naar uitgekeken om deze revolutionaire manier van leven in woorden vastgelegd en beschreven te zien. Hoewel veel van mijn stafleden onderwijs geven over dit onderwerp, heeft God Danny Silk er
de beste taal voor gegeven. En de buit die Hij door middel van zijn
geweldige inzichten voor de Meester behaalt, is legendarisch aan het
worden. Door in alles wat hij doet de versterkende tegenwoordigheid
van Jezus mee te dragen, leeft hij ervoor om Gods achting te demonstreren aan een ieder die hij dient, ongeacht de positie die hij of zij in
het leven inneemt.
De kerk heeft een radicale reformatie nodig. Ik ben van mening dat dit
boek deel uitmaakt van Gods recept om in deze behoefte te voorzien.
Als wij hierin slagen, dan zullen wij als hulp gestationeerd worden
om de steden van de wereld tot transformatie te leiden. En het gaat
om een transformatie door middel van eer - dat wat de genade van
God zo prachtig kan overbrengen.
Bill Johnson
Senior-pastor van Bethel Church, Redding, Californië
Auteur van The Supernatural Power of a Transformed Mind
en When Heaven invades Earth
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Woord vooraf

I

k realiseer me dat ik in dit boek dingen aanvecht, die door
velen als waarachtig worden beschouwd. Ik rommel met lang
gevestigde paradigma’s. Niettemin merk ik dat ik onverschrokken ben in mijn voornemen om licht te werpen op veel thema’s die
al lange tijd door mijn geliefde gemeenschap, de Kerk, in een soort
van duisternis worden gehouden. Als eerste-generatie-christen zijn
er veel culturele tradities die mijn leven en mijn familie niet rechtstreeks beïnvloed hebben. Op dezelfde manier zijn er tradities die
nog geen deel uitmaken van mijn erfdeel en die mijn erfdeel nog niet
versterkt hebben. Ik heb echter ontdekt dat een aantal tradities die ik
ben tegengekomen zeer onterecht zijn en een armzalige voorstelling
geven van Hem, die ik als mijn Heer heb leren kennen. De ‘cultuur
van eer’ is een krachtproef voor deze lang gevestigde benaderingen
en kernwaarden, die je in de historische en hedendaagse christelijke
kerkcultuur moeiteloos kunt vinden.
Ik presenteer dit perspectief niet uit gebrek aan respect. Het confronteert en reformeert datgene wat we letterlijk al eeuwenlang over kerkleiderschap, autoriteit en kerktucht hebben leren kennen. Weet alstublieft dat ik besef dat het om een ‘groots experiment’ gaat in Bethel
Church. Er valt nog veel te leren als het gaat om de vraag hoe we een
omgeving van vrijheid moeten beheren. Niettemin zal ik u de dingen
voorleggen die we tot dusver hebben geleerd.
Vrede!


23

Inleiding

O

p deze bladzijden zult u een ‘recept’ aantreffen, zoals een
van mijn vrienden het noemt. De ingrediënten van dit recept
bestaan uit een reeks overtuigingen en praktijken. De stappen
in dit recept voegen de ingrediënten op zo’n manier samen, dat ze iets
machtigs voortbrengen - een omgeving die in de wereld van vandaag
uitzonderlijk is. Het gaat om een omgeving die de tegenwoordigheid
van God aantrekt en ontvangt. Wij van Bethel Church, in Redding,
Californië, noemen deze omgeving de cultuur van eer. Ons ‘recept’ is
geenszins het enige recept dat een cultuur creëert die de tegenwoordigheid van God ontvangt, maar we kunnen u wel vertellen dat het
om een recept gaat dat werkt.
Als God in de Tien Geboden over eer spreekt, dan belooft Hij ons
dat we met een lang leven beloond zullen worden wanneer we onze
ouders eren. In Bethel zijn wij van mening dat dit gebod een algemeen principe van eer onthuld. Dikwijls zeggen wij: ‘Het leven
stroomt door middel van eer.’
Het principe van eer verklaart het volgende: door zorgvuldig te
erkennen wie mensen zijn, nemen wij de juiste positie in om hen te
geven wat hen toekomt en om de gave van wie zij zijn te ontvangen
in ons leven.
Eer creëert relaties die leven voortbrengen en leven stimuleren. ‘Zorgvuldig erkennen wie mensen zijn’ is hier de sleutel. We kunnen dat
pas doen als we de identiteit en de functie erkennen die God hen heeft
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Cultuur van Eer
gegeven. We zien dat terug in de volgende uitspraak van Jezus: ‘Wie
een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet
ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige
is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.’1 Namen en titels zijn
belangrijk. Moeder, vader, zoon, dochter, apostel, profeet, christen,
mens - dergelijke namen omschrijven iemands functie en identiteit.
Als deze namen op de juiste wijze gebruikt worden, dan worden er
relaties opgebouwd die door God ontworpen zijn en waarin specifieke ‘beloningen’ worden gegeven en ontvangen die ons opbouwen
en versterken.
Een cultuur van eer wordt gecreëerd wanneer een gemeenschap van
mensen leert om elkaar te onderscheiden en te ontvangen volgens de
identiteit die God hen gegeven heeft. Door het hele boek heen zullen
we een aantal van de ‘namen’ bestuderen, die ons in staat hebben
gesteld om zeer specifieke relaties op te bouwen in de gemeenschap
van Bethel. Het gaat daarbij om relaties die de uitstorting van Gods
tegenwoordigheid en Zijn kracht in ons midden aantrekken en in
stand houden. De namen ‘apostel,’ ‘profeet,’ ‘leraar,’ ‘pastor’ en ‘evangelist’ en hun kenmerkende zalvingen, zienswijzen en gaven creëren
een netwerk van relaties, ontworpen om het brandpunt en de prioriteiten van de hemel op aarde te brengen. Namen als ‘vrije zonen’
en ‘kinderen van het licht’ omschrijven de manier waarop we elkaar
moeten eren en met elkaar om moeten gaan, vooral als we gebieden
van gedrag en relaties aan de orde stellen waarin discipline en herstel nodig is. Beschrijvende namen zoals ‘koninklijk,’ ‘vermogend’ en
‘weldoener’ geven vorm aan onze relatie met hulpmiddelen en de
samenleving. De kerk is geroepen om haar met de liefde en kracht
van de hemel te zegenen en tegemoet te treden.
In de cultuur van eer geven leiders leiding door middel van eer, namelijk door mensen onverschrokken tegemoet te treden overeenkomstig
de namen die God hen gegeven heeft en niet overeenkomstig de bijnamen die ze ontvangen van mensen. Zij treden hen tegemoet als
vrije zonen en dochters, niet als slaven; als rechtvaardigen, niet als
zondaars; als rijken, niet als armen. Leiders erkennen eveneens hun
onderlinge afhankelijkheid van de verschillende zalvingen die God
onder Zijn leiderschap heeft uitgedeeld en van hun ontwerp om te
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functioneren als een team, wat een ‘pijpleiding’ creëert van de hemel
naar de aarde. Ze geven leiding door een evangelie te onderwijzen en
te prediken dat Gods identiteit exact erkent als goed, als liefde en als
sjalom. Ze richten zich op duidelijke manifestaties van deze realiteiten, als tekenen dat Gods tegenwoordigheid daadwerkelijk welkom
is in de cultuur. In de veiligheid en vrijheid die toeneemt naarmate
Zijn tegenwoordigheid toeneemt, geven leiders leiding door manieren te ontwikkelen die mensen helpen om in een vrije cultuur met
elkaar om te gaan. Ze beschikken over middelen van confrontatie die
overeenstemmen met de identiteit die God aan iemand heeft gegeven
en die gemotiveerd worden door passie, namelijk om de relaties, die
God onder ons bouwt, te beschermen en te laten groeien. Tenslotte
leiden ze hun mensen op een natuurlijke wijze in een cultuur van eer,
namelijk door de eer van het Koninkrijk uit te breiden tot de samenleving. Hierdoor worden er manieren gecreëerd waarop onze steden het
leven kunnen ervaren dat te midden van ons stroomt.
Leven stroomt door middel van eer. De uitgesproken vrucht van het
oprichten van een cultuur van eer is dat het opstandingsleven van
God in het leven van mensen, in hun huizen en in hun steden begint
te stromen om genezing, herstel, zegen, vreugde, hoop en heelheid
voort te brengen. Als we deze vrucht niet zien, dan moeten we onszelf de vraag stellen of we de mensen om ons heen daadwerkelijk eren
zoals we dat zouden moeten. Zoals u op de bladzijden hierna nog
zult merken, ben ik ervan overtuigd dat er een aantal modellen van
omgang in de kerk bestaan die gebaseerd zijn op onjuiste voorstellingen van wie mensen zijn. Als het onze hoop is om het overvloedige
leven in ons midden toe te laten nemen, dan zullen we die voorstellingen moeten confronteren en ontmantelen.
Mijn gebed en mijn hoop is dat dit boek u zal leiden in uw zoektocht
naar de ingrediënten en de stappen, om daarmee een cultuur om u
heen te creëren die de tegenwoordigheid van God ontvangt. Toegegeven, dit boek is slechts een begin, maar het is een geweldig begin!
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HOOFDSTUK 1

Een bovennatuurlijke
cultuur
‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn
Geest,’ zegt de Here van de legermachten.
(Zacharia 4:6)

A

ls u weleens hebt gehoord van Bethel Church in Redding,
Californië, dan is de kans groot dat u ook getuigenissen
hebt gehoord over de bovennatuurlijke gebeurtenissen die
daar regelmatig plaatsvinden, in het bijzonder wonderen van genezing. Wat u misschien nog niet heeft gehoord, is dat deze bovennatuurlijke gebeurtenissen rechtsreeks verband houden met de bovennatuurlijke cultuur die de gemeenschap van heiligen van Bethel al
ruim tien jaar aan het ontwikkelen is. Het hart van deze cultuur is
de overtuiging dat Jezus het christelijke leven voor ons ontworpen
heeft. Jezus legde uit dat alle bovennatuurlijke dingen die door Hem
heen plaatsvonden een direct resultaat waren van Zijn innige relatie
met de Vader. Hij was gekomen om ons door middel van Zijn dood
en opstanding dezelfde relatie aan te bieden. Het in stand houden
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van een bovennatuurlijke levensstijl, waarbij tekenen en wonderen
ons volgen, is daarmee volkomen afhankelijk van het uitleven van
onze ware identiteit als zonen en dochters van God. Gewapend met
deze waarheden zijn de leiders van Bethel zich ervan bewust, dat hun
voornaamste taak bestaat uit het versterken van de heiligen, namelijk
om God te kennen en te wandelen in de volheid van wie Hij zegt dat
zij zijn. Sinds deze kernwaarden worden onderwezen en gedemonstreerd, is er een groep mensen ontstaan met geloof en onverschrokkenheid om de hemel op aarde te brengen.
Om u te helpen Bethels cultuur van bovennatuurlijke versterking te
begrijpen, zal ik u laten zien hoe deze er uitziet. Ik zal u vertellen wat
er een aantal jaren terug op onze school van de bovennatuurlijke
bediening plaatsvond. Sinds dit voorval hebben we honderden soortgelijke gebeurtenissen aan de lijst toe kunnen voegen, maar dit specifieke verhaal is een klassiek voorbeeld. Aan de hand van dit voorval
leren we onze staf om een veilige omgeving te creëren. (Het creëren van
een veilige omgeving zal nader worden toegelicht in het hoofdstuk
getiteld ‘De topprioriteit van leiderschap’.)
Ter voorbereiding op dit verhaal moet ik nog opmerken dat elk staflid
groot behagen schept in onze eerstejaars-afgestudeerden. We zijn zo
trots op hun ijver en liefde voor opwekking. Na de zomervakantie
houden onze stafleden vraaggesprekken met de afgestudeerden die
terugkeren om het tweede jaar te volgen. Deze gesprekken zorgen er
altijd voor dat hun enthousiasme opnieuw oplaait om nog een jaar
door te brengen met deze verbazingwekkende mensen die wij onze
studenten noemen. Deze tweedejaarsstudenten vormen het neusje
van de zalm en zijn leiders voor onze nieuwe groep eerstejaarsstudenten.
In een bepaald jaar hadden we twee eerstejaarsstudenten, geweldige
mensen, die leiders waren in aanbidding en andere activiteiten van
de bediening. Nadat ze het eerste jaar met succes hadden doorlopen,
besloten ze om in december, tijdens het tweede jaar op onze school,
te trouwen. Ze schreven zich in voor het tweede jaar en ze werden
geaccepteerd. Natuurlijk werden ze geaccepteerd - ze waren geweldig!
Kort nadat het tweede jaar van start was gegaan, kwam Banning
Liebscher, de pastor voor de tweedejaars, bij mij en zei: ‘We hebben
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een probleem. Ik heb twee studenten die mij hebben opgebiecht dat
ze tijdens de zomervakantie met elkaar naar bed zijn gegaan.’
Ik vroeg hem wat hij nu ging doen.
Banning zei toen: ‘Nou, als het alleen maar zou gaan om het hebben
van seks, dan zou dat niet zo’n probleem zijn. Een maand voordat de
school van start ging zijn ze ermee gestopt en ze hebben er oprecht
berouw over. Toen deze jongen me dat vertelde, zag ik dat hij het echt
meende.’
‘Wat is er nog meer aan de hand?’ vroeg ik.
‘Ik ben er net achter gekomen dat ze in verwachting is,’ zei hij.
Nu hadden we dus echt een probleem - een zwangere tweedejaarsstudente die door de gangen van Bethels school van de bovennatuurlijke
bediening zou wandelen. Daar zouden we verantwoording over af
moeten leggen. Ik zag iets van angst in de ogen van Banning. Hij wist
dat hij deze twee studenten van school moest sturen. Dit was voor het
eerst dat hij als leider met zo’n extreem scenario te maken had.
Ik zei: ‘Laten we hen erbij roepen en erover praten.’
Banning en zijn co-pastor, Jill, kwamen wat later met beide studenten naar mijn kantoor. Ik kende ze niet en zij kenden mij niet. Geen
van beiden maakte oogcontact met mij toen ze mijn kantoor binnenkwamen. Ze lieten hun hoofd zakken en hun ogen waren naar de
grond gericht. Het was duidelijk dat ze zich erg schaamden voor wat
ze gedaan hadden. Ze kwamen het kantoor binnen in de verwachting
dat wij ze voor hun fouten zouden straffen. Niet alleen geloofden ze
dat ze het verdienden om voor hun zonde veroordeeld te worden;
ze waren zich ook bewust van de algemeen geldende overtuiging
dat de kerkleiding de groep voor de weerspannige enkeling moest
beschermen. Ze wisten dat ze opstandig waren geweest en dat ze nu
hoogst waarschijnlijk terecht gewezen zouden worden. Wat konden
we anders doen dan hen vertellen dat we van ze hielden om ze vervolgens de deur te wijzen?
Ik begon het proces met de woorden: ‘Ik wil jullie allebei hartelijk
bedanken. Jullie kennen mij niet en jullie weten niet wat er nu gaat
gebeuren. Bedankt dat jullie je kwetsbaar op durven te stellen en
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