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“Het christelijke getuigenis op aarde” – 
Wat omvat het? 

MV. 15-8-2022 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 
Vraag over het christelijke getuigenis op aarde 
“Zijn schijngelovigen in één adem te noemen met de gelovigen als christelijk getuigenis?” Dit naar 
aanleiding van voetnoot 3 in het artikel http://www.verhoevenmarc.be/PDF/offerhoogten.pdf . 
 

Antwoord 
Het “Christelijke getuigenis op aarde” omvat allen die zich christen noemen, de zichtbare Ge-
meente, met daarin zowel naambelijders als wedergeborenen. Je kan dit ook het Christendom of de 
Christenheid als geheel noemen. Het merendeel hierin is niet wedergeboren. Hierna enkele voor-
beelden. 

De gelijkenis van de 10 maagden 
In de gelijkenis van de 10 maagden zien we de Christenheid als geheel, met daarin wijzen en dwa-
zen. In http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-Bruid.pdf heb ik daarover dit geschreven: “Wie gaat 
hier de Bruidegom tegemoet? Israël? Nee, degenen die het christelijke getuigenis op aarde vormen, 
bruid én hoer, maar deze laatsten halen de eindstreep niet: de dwaze maagden, de valse kerk”.  

De gelijkenis van de talenten 
De gelijkenis van de talenten in Mattheüs 25 betreft het christelijke getuigenis op aarde en haar ver-
antwoordelijkheid, met ware en valse christenen: de onnutte slaaf komt in de hel terecht. 
(Let op: de gelijkenis van de ponden in Lukas 19 betreft echter geredde gelovigen en de beloning 
die zij ontvangen na Jezus’ wederkomst : de slechte slaaf verliest enkel zijn beloning. De ponden 
zijn Christus’ goederen, die Hij ter beschikking van Zijn dienstknechten stelde  Gaebelein). 

De Gemeente in Openbaring 
En in Openbaring 2 en 3 – profetisch het tijdperk van de Gemeente – wordt de Gemeente aanvanke-
lijk (bij de eerste 3 gemeenten) als geheel aangesproken en daarna enkel de getrouwen. Zie 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf , en zie het schema op pagina 2.  
Op pagina 3 schreef ik: “In het Nieuwe Testament moeten we een goed onderscheid maken tussen 
Gemeente en ‘belijdende Gemeente’. In de Brieven wordt soms de Gemeente aangesproken, maar 
soms ook de ‘belijdende Gemeente’. De Gemeente of Kerk is het Lichaam van Christus, de Bruid 
waarin zich alle ware wedergeboren gelovigen bevinden. De Gemeente zal dan ook nooit verloren 
gaan (Mattheüs 16:18b). Daarnaast onderscheiden we het begrip ‘belijdende Gemeente of Kerk’, of 
‘belijdende Christenheid’. In dit begrip zien we de Gemeente als ‘christelijk getuigenis op aarde’, 
met daarin ware gelovigen én naamchristelijke gelovigen. Als op die manier de Gemeente wordt 
aangesproken dan is de toon geheel anders. Dan wordt er opgeroepen tot bekering en is er sprake 
van een volstrekt oordeel: ‘Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief’ (Openba-
ring 3:3; Mattheüs 24:43), m.a.w. zij zullen de Opname missen (Mattheüs 24:40-44)”.  
Zie verder : “De Rede over de Laatste dingen”1 en “Wie is de Bruid van het Lam?”2  

 
1 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf  
2 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-Bruid.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WieIsDeBruid-kort.pdf  
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En op pag. 6: “Allen die de naam ‘christen’ dragen zijn verantwoordelijk zich te gedragen als chris-
ten. Zij moeten als lichtgevende kandelaars zijn in een duistere wereld”. 
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