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We sluiten onze reeks over sleutelfiguren in de kerkgeschiedenis af met een 

man die de publicatie van dit artikel net niet meer meemaakt. C. Peter Wagner 

overleed op 21 oktober 2016 op 86-jarige leeftijd. Hij is voor veel lezers 

wellicht onbekend. Hij was geen spreker of evangelist die grote aandacht trok 

en verrichtte geen opzienbarende werken. Hij publiceerde wel tientallen 

boeken maar zelfs daarin is hij niet uniek. Wat Wagner kenmerkte: hij was geen 

man die in de diepte op één punt uitblonk, hij was vooral een man die de breedte 

van het christelijke spectrum bestreek en gedachten ontwikkelde of overnam 

en ze verder uitwerkte en vooral verwoordde. Hij ontwikkelde daarin een 

aantal gezichtspunten waarvan ik overtuigd ben dat die gezichtsbepalend zijn 

voor het christendom in de 21e eeuw en – laat ik het er maar vast bij zeggen 

– of wij daar nu blij mee zijn of misschien wel helemaal niet. 
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Net als in voorgaande artikelen wil ik zijn leven en zijn theologie vanuit een 

objectief standpunt bespreken en ik zal hier en daar een kort woord van 

evaluatie toevoegen. Een diepgaande bespreking van onderwerpen – het zij 

maar vast gezegd – is in het kader van dit artikel niet mogelijk. Wie weet of 

de één of andere auteur zich daar in de toekomst toe geroepen voelt.
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De eerste jaren
Charles Peter Wagner werd geboren op 15 augstus 1930 in 

Queens, New York en groeide op in de jaren van de Great 

Depression. Een van de weinige boeken die hij las in zijn 

jeugd maakte een grote indruk op hem: Shadow of the All-

mighty over het leven van zendeling Jim Elliott. Overigens 

groeide hij op in een niet-christelijk gezin, kwam hij niet 

in de kerk en bezat hij geen Bijbel. Het gezin verhuisde 

geregeld en zo bezocht Wagner in 12 jaar 13 scholen. 

Zijn grootmoeder had hem leren lezen voordat hij naar 

de crèche ging en geheel zijn lagere school lag hij op an-

dere leerlingen voor met taal. De zomers bracht Wagner 

door op het platteland bij zijn oma in Mohawk valley en 

daar kreeg hij liefde voor het harde buitenleven. In 1948 

slaagde hij aan het Shuffield college in Connecticut en 

vervolgde zijn opleiding aan de Rutgers University Col-

lege of Agriculture. Geld verdiende hij met bijbaanjes als 

krantenbezorger, op een tabaksplantage, maar later met de 

kneepjes van het poker kaartspel. Op een boerderij nabij 

Rutgers University, waar Wagner voor de koeien zorgde, 

maakte hij op 19 jarige leeftijd kennis met Doris Mueller, 

die als oppas werkte bij de buren. Doris had juist de week 

daarvoor op een zomer Biblecamp haar hart aan de Heer 

gegeven en was niet geïnteresseerd in Peter, die niet kon 

verbergen dat hij bier en sterke drank dronk. Peter slaagde 

er niettemin in om afspraakjes te maken en Doris begon 

hem vragen te stellen over zijn geloof. Doris gaf hem een 

dagboek ‘The Upper Room’ en Peter moest beloven dat hij 

het zou lezen. Doris vertelde hem dat ze wedergeboren 

was en dat ze alleen een man zou trouwen die ook weder-

geboren was. Op een goede avond vertelde Peter haar dat 

hij klaar was om zijn hart aan de Heer te geven. Voordat zij 

baden, vertelde Doris hem echter: ik heb de Heer beloofd 

dat ik als zendeling naar Afrika zal gaan en als je met me 

trouwt, zul je met me mee moeten. Peter nam de beslis-

sing en samen wijdden zij hun leven aan de Heer. Terug op 

school vertelde hij tijdens een spreekbeurt dat hij christen 

was geworden en zo ontmoette hij andere christenen die 

hem bekendmaakten met de Intervarsity Christian Fel-

lowship. Hier ontmoette hij Doug Smith, die hem verder 

onderwees in het christelijke leven. 12 van de 13 leden van 

hun kring eindigden als full-time arbeiders voor de Heer. 

Op 15 oktober 1950 traden Peter en Doris in het huwelijk 

in de Lutherse kerk in Little Falls, New York.

Bolivia
Het jonge paar besloot hun toekomst op het boerenland 

op te geven en zich – tot verdriet van Wagners ouders - in 

te schrijven aan het zojuist opgerichte Fuller Theological 

Seminary in Californië. Zonder enige middelen bouwden 

ze hun auto om tot camper en maakten zich op voor de 

cross-country drive van New York naar Los Angeles, die een 

maand in beslag zou nemen. Ze vonden aanvankelijk gees-

telijk onderdak bij de Kerk van de Nazarener en mochten 

op de campus wonen in ruil voor het verrichten van huis-

houdelijk werk. Door contacten zouden ze later toetreden 

tot een Quaker Church, waar Peter en Doris jeugdwerk 

Aan het Fuller Insitituut werd in course 
MC510 onderwijs gegeven in de werking

en gaven van de Geest
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zouden gaan verrichten. Na hun verblijf aan Fuller ver-

huisden de Wagners korte tijd terug naar het Noord-oosten 

waar ze toetraden tot de Brunswick Bible Church. In 1956 

werden zij door deze kerk uitgezonden naar de agricul-

tural mission post van de South America Inland Mission 

(SAIM) in het oosten van Bolivia. Hier werden ze gestatio-

neerd op een primitieve, geïsoleerde zendingspost in de 

jungle. Ze leerden de Spaanse taal, moesten zich aanpassen 

aan het leven in de jungle en bereidden zich voor op rei-

zen om niet-bereikte stammen het evangelie te brengen. 

Ze kampten met ziekte en waren verstoken van commu-

nicatie met Amerika. Via-via hoorden ze dat ‘hun moeder 

overleden was’ en ze hadden er vervolgens twee weken 

voor nodig om uit te vinden wiens moeder overleden was 

en wanneer. De brief die Wagners zus had verstuurd kwam 

nooit aan en het nieuws uit de buitenwereld bereikte hen 

mond-op-mond via radiocontact van andere zendingspos-

ten. Doris leerde het vak van tandarts op het veld en tan-

den trekken gebeurde zonder verdoving. In 1960 was Doris 

zwanger van haar tweede. Ze hadden gepland de bevalling 

te laten plaatsvinden in het ziekenhuis in Cochambamba, 

maar 10 weken van tevoren kreeg Doris ‘s nachts weeën. 

Een verloskundige of vroedvrouw was niet ter plaatse en 

Peter, die menig kalf had verlost, deed de bevalling zelf. 

Het kind van 29 weken overleefde de premature bevalling.

Tijdens hun eerste verlof in Amerika traden de Wagners 

uit de South Africa Inland Mission om voor de Bolivia In-

land Mission van Joe McCullough te gaan werken. Reden 

is dat zij de strikt fundamentalistische benadering van 

SAIM te nauw vonden. Wagner voltooide een theologische 

opleiding aan de Princeton University en keerde met zijn 

vrouw terug naar de BIM mission post in Cochabamba. 

Hier ging hij vanaf 1962 les geven aan het Emmaus Bible 

Instituut. Wagner kreeg ook voor korte tijd het werk te 

doen als pastor van een kleine gemeente maar ontdekte 

dat het voorgangerschap in een kerk niet zijn ding was. 

Hij voelde zich meer thuis in het brede, verkennende en 

organisatorische werk van de zending. Zo verzorgde hij de 

eerste World Vision Pastors Conference in Bolivia voor 800 

De eerste tien jaar van hun huwelijk werkten 
Peter en Doris Wagner onder de Ayore Indianen
en later in de stad Cochabamba in Bolivia
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voorgangers. In 1965 bezocht healing-evangelist Stanley 

Jones de stad Cochabamba. Wagner had mensen gewaar-

schuwd de samenkomsten te vermijden maar bezocht een 

van de diensten uit pure nieuwsgierigheid. Hierbij werd hij 

op miraculeuze wijze genezen van een zwerende wond in 

zijn nek als gevolg van een cyste-operatie. Dit zorgde voor 

een barst in Wagners’ cessasionistische wereldbeeld, maar 

het zou voorlopig een gebeurtenis op zich blijven.

Church growth
Tijdens een verlof in 1967 kwam Wagner tot de conclusie 

dat de zendingsmethoden die zij toegepast hadden, weinig 

effectief waren. Hij studeerde church growth aan het Ful-

ler instituut onder Donald McGravan. Het Fuller insitituut 

richtte in deze tijd de School of World Mission op waar 

nieuwe inzichten en methoden werden ontwikkeld omdat 

zij ontdekten dat zendigswerk vaak weinig vrucht oplever-

de. De eerste directeur van deze school was Ralph Winter, 

die enige jaren in Guatemala als zendeling had gewerkt. 

Winter had ontdekt dat die gemeenten in Latijns-Amerika, 

die wél groeiden, vaak onder leiding stonden van lokale 

voorgangers, die geen theologische opleiding hadden, 

maar die naast hun werk in de gemeente een baan hadden, 

voor hun gezin zorgden, en grote verantwoordelijkheid 

droegen in de plaatselijke gemeenschappen. Men ontwik-

kelde het idee van contextualisatie. Zending was teveel een 

transfer geweest van westerse ideeën en cultuur naar de 

Latijns-Amerikaanse landen. Gezocht werd naar methoden 

en een benadering die meer aansloot bij de lokale cultuur. 

In deze tijd kreeg Wagner de leiding over de Bible Church 

Fellowship gemeenten, een genootschap van 46 kerken in 

Zuid-Californië en pastte hier de nieuw ontwikkelde visie 

op gemeentegroei toe. Het genootschap kende sinds de 

jaren ’60 een stabiel ledental van 4500, maar groeide in de 

jaren daarna met ca. 25%. De methode, beschreven in Mc-

Gravans boek Understanding Church Growth en het boek dat 

Wagner publiceerde onder Vergil Gerbers naam Gods way to 

keep a church going and growing (later opnieuw gepubliceerd 

als Your Church can grow) bevatten een uitwerking van deze 

methode. 

In 1968 werd Wagner door het Fuller instituut opnieuw uit-

gezonden naar Zuid-Amerika om onderzoek te doen naar 

de principes van kerkgroei. Hij reisde eerst naar Chili waar 

zich, onder leiding van Javier Vasquez, een van de groot-

ste en snelgroeiende gemeenten bevond. De werking van 

bovennatuurlijke gaven die hij hier aantrof, maar ook de 

vrucht die het evangelie droeg, maakten dat Wagner zijn 

visie op het werk van de Heilige Geest definitief bijstelde. 

De groeiende gemeenten investeerden niet in theologisch 

debat of seminaries, maar in training in discipelschap. De 

eindtermen werden niet bepaald door theologische ken-

nis, maar door de vaardigheid om mensen tot bekering te 

leiden. De gemeenten werden gekenmerkt door eenvou-

digheid en uitbundige blijdschap. Men voelde zich niet 

bezwaard om buitenstaanders mee te nemen, de diensten 

waren niet ‘saai’ of ongemakkelijk, maar ongedwongen en 

levendig of, zoals iemand het verwoordde, ‘er was geen tijd 

om te geeuwen’. Verder waren deze gemeenten ‘vision-dri-

ven’ en niet ‘heritage-driven’: de beweegreden om dingen 

wel of niet te doen werd niet bepaald door overwegingen 

om een erfenis te bewaren, maar door een levendige ver-

wachting van wat God wil gaan werken.

Teruggekeerd in Amerika sloten de Wagners zich aan bij 

de Lake Avenue Congregational Church en Wagner be-

gon les te geven aan de Fuller School for Evangelism and 

Church Growth.

De Derde Golf
Eén van de studenten die zich inschreef voor de opleiding 

was John Wimber. Hij vertelde na twee weken aan Wagner: 

‘Alles wat jij me hier leert doe ik al. Ik wist alleen niet hoe ik het op 

zou moeten schrijven en waarom het zo werkt’. Tussen de beide 

mannen ontstond een vriendschappelijke samenwerking 

die bijna 20 jaar stand zou houden. In 1982 vroeg Wagner 

aan Wimber of hij het nieuw opgetuigde vak ‘signs, wonders 

and church growth’ wilde doceren. Daarmee was Fuller het 

eerste theologische instituut dat in haar curriculum onder-

wijs aanbood in tekenen, wonderen en krachten. Het vak 

bestond niet alleen uit onderwijs over, maar ook uit het 

oefenen in het gebruik van geestelijke gaven. Verscheidene 

genezingen en woorden van kennis uit deze periode zijn 

gedocumenteerd (Wagner: 2008, pp. 128-129). Leiders van 

verschillende niet-pinkster en niet-charismatische deno-

minaties volgden de cursus aan Fuller, wat leidde tot een 

hernieuwde aandacht voor dit terrein in evangelische en 

traditionele kerken. In een telefoongesprek met het blad 

Pastoral Renewal in 1983 noemde Wagner deze beweging de 

Derde Golf en ze zou als zodanig de geschiedens in gaan, >>
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hoewel hij op dat moment de omvang ervan nog nauwe-

lijks kon bevroeden. Kenmerk van deze Derde Golf is dat 

gemeenten onderwijs en praktijk van de geestelijke gaven 

in hun structuur integreren zonder dat dit leidt tot het ont-

staan van nieuwe kerken of stomingen. Het onderscheid 

met de Tweede Golf is dat men gelooft dat de doop in de 

Heilige Geest plaatsvindt bij de bekering en niet noodzake-

lijk gepaard gaat met uiterlijke verschijnselen. Tegenstan-

ders van de beweging, als John MacArthur, noemden haar 

een tsunami die niets dan verwoesting achterlaat op haar 

pad (Wagner: 2008, p.136). In 1988 besloot het bestuur van 

Fuller de cursus te stoppen. Ze trok honderden studenten 

uit het hele land en Fuller, een traditioneel evangelisch 

instituut werd bekend als een charismatische instelling, 

tot ongenoegen van het bestuur.

Spritual Warfare
Wagner was geïnteresseerd geraakt in de kracht van het 

gebed en dan met name voorbede voor geestelijke leiders, 

strategische voorbede en de invloed op gemeentegroei en 

zending. In 1988 belegde Wagner een symposium over 

Power Evangelism waar hij verschillende sprekers voor 

vroeg. De proceedings van dit symposium zouden later in 

boekvorm verschijnen onder de title Wrestling with Dark 

Angels. Dit boek benoemt accenten in het gebed die verder 

gaan dan persoonlijke voorbede. Het concentreert zich op 

de invloed van demonen in de maatschappij en hoe daar 

tegen te strijden. Tijdens een nationale gebedsbijeenkomst 

in 1989 ontmoette Wagner Cindy Jacobs. Zij vertelde hem 

dat het gebedsleven in haar beweging – Generals of Inter-

cession – zich niet alleen richtte op voorbede voor perso-

nen, zendelingen of ongelovigen – maar ook op steden, 

instellingen en zelfs hele landen. Haar gedachten hierover 

werden later verwoord in haar boek Possessing the Gates of 

the Enemy. Dit boek staat samen met Taking our cities for God 

van John Dawson hoog op de lijst van literatuur over dit 

onderwerp. 

Als voorbeeld van strategisch gebed wijst Wagner op de 

zgn. AD2000 beweging. Deze beweging richtte zich op de 

landen in het geografische 40/70 window, dat zijn de lan-

den tussen de 40e en 70e breedtegraad op het noordelijk 

halfrond waar zich het grootste deel van de onbereikte 

bevolkingsgroepen bevindt. Het doel van het gebed was 

om alle volken en stammen te bereiken, om in iedere taal-

groep een zendingspost en in ieder land vóór het jaar 2000 

een kerk te starten. Voor een Bijbels voorbeeld van een 

dergelijk gebed kan men denken aan Abraham, die tussen-

beide trad voor de steden Sodom en Gomorra.

Het accent kwam voor Wagner echter met name ook te 

liggen niet alleen op bidden vóór mensen maar ook bidden 

tégen de invloed van demonen en geestelijke machten. 

Deze kunnen niet alleen personen maar ook groepen van 

mensen, dorpen, steden, instellingen of zelfs landen be-

heersen. Boze geesten hechten zich volgens zijn inzicht 

niet alleen aan personen, maar ook aan voorwerpen, 

afgodsbeelden of bomen die worden vereerd. Voor zende-

lingen die gediend hebben onder animistische volken en 

stammen klinkt deze gedachte misschien minder exotisch 

dan voor ons westerlingen. Zo introduceerde men de 

begrippen ‘territoriale geesten’ en ‘spriritual mapping’. 

Hij bestempelde spiritual mapping als ‘het begrijpen van 

krachten en gebeurtenissen in het geestelijke domein voor 

plaatsen en gebeurtenissen in de zichtbare wereld’. Als 

voorbeeld van dit laatste haalt Wagner het getuigenis aan 

van een gezin uit New Jersey, waar de zoon zijn kamer had 

volgeplakt met posters en voorwerpen van rockmuziek. ‘s 

Nachts werd de jongen vaak wakker door een schrapend 

geluid langs de muren. Het gezin kwam bijeen, reinigde de 

kamer, beleed de zonden en gebood de boze geest weg te 

gaan. De vrede keerde terug in de kamer en de jongen kon 

voortaan ongestoord slapen. Voor het gebruik van dit ge-

bed op grotere schaal werd Wagner geïnspireerd door het 

getuigenis van de Argentijnse evangelist Ed Silvoso. Deze 

voerde een evangelisatiecampagne in de stad Resistancia 

en ervoer pas na strategisch gebed een doorbraak voor het 

evangelie. Wagner wijst ook op geestelijke dimensies die 

zichtbaar worden, bijvoorbeeld veranderingen in wetge-

ving in veel landen, toenemende immoraliteit en geweld, 

oosterse religies. Wagner noemt dit het neerhalen van 

geestelijke bolwerken en verwijst naar 2Kor.10:4-5 en een 

illustratie van Jozua en de inname van Jericho. Ook wijst 

hij op bijvoorbeeld de tekst uit Op.2:13 waar van Pergamus 

gezegd wordt dat ‘de satan daar woont’ – in deze stad be-

vind zich een reusachtige afgodstempel.

Nu hebben wij in ons westerse Verlichtingsdenken mis-

schien te weinig oog voor deze geestelijke dimensies. Bij 

het lezen van Wagners visie hierover en de manier hoe >>
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Spiritual warfare richt zich op 
strategische voorbede en het 

strijden tegen de invloed 
van demomen
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dit systematisch in detailniveau wordt uitgewerkt (hoe is 

de geschiedenis van deze stad, is hier ooit bloed vergoten, 

hebben de leiders verkeerde bindingen, wat betekent de 

naam, welke instituten zijn er etc etc) bekruipt me soms 

wel het gevoel dat men met deze ‘spiritual mapping’ zijn 

doel voorbij kan schieten en dat het een niveau bereikt 

dat ik niet tot de Schrift, en dan met name het boek Han-

delingen, kan herleiden. Critici vragen zich af of men met 

spiritual mapping niet te veel aandacht op het boze vestigt 

en vrezen dat dit een doel in zichzelf kan worden in plaats 

van zich te richten op evangelieverkondiging.

Hoe dit verder ook zij, de verdergaande ontwikkeling van 

Wagner vervreemdde hem steeds meer van het Fuller insti-

tuut, hetgeen leidde tot een scheiding tussen die beiden. In 

1991 richtte Wagner zijn eigen instituut op: Global Harvest 

Ministries.

Apostelen en profeten
Rond deze tijd startte zich een ontwikkeling in zijn theolo-

gie die zou leiden tot een einde aan de samenwerking met 

John Wimber. In Amerika kwam een beweging op gang 

die als speerpunt heeft het herstel van de vijfvoudige be-

diening – genoemd in Efeze 4:8-10 – en dan met name het 

herstel van het ambt van apostelen en profeten. In de Jaren 

‘80 ontstond in Kansas een beweging van ‘profeten’ rond 

de persoon van Mike Bickle, die aangaven dromen, visioe-

nen en profetieën van allerlei aard te hebben ontvangen 

en die vervolgens doorgaven. De ruimte ontbreekt om deze 

beweging in detail te bespreken, maar gezegd zij dat deze 

beweging onder hevige kritiek kwam te staan – waarvan 

Bickle in 1990 toegaf dat deze ‘deels terecht was’. Wimber 

distantieerde zich van de beweging, maar de aandacht van 

Wagner was getrokken. De eerder genoemde Cindy Jacobs 

zou later een profetie over Wagner uitspreken, dat hij de 

bediening van een apostel zou krijgen. Wagner definieert 

een apostel als een ‘leider die de gave heeft ontvangen, on-

derwezen en gezonden is om een fundament van regering 

te leggen voor de kerk binnen een bepaalde sfeer van be-

dienig om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt en 

zaken te bewerken voor het koninkrijk van God’. Wagner 

ziet de opkomst van de post-denominational church, waarin de 

structuur niet langer wordt bepaald door denominaties of 

synoden, maar door leiders van bewegingen die binnen die 

beweging worden gezien als apostelen. Omdat het hier een 

kerkhervorming betreft die volgens Wagner tot een om-
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wenteling in de kerken leidt die sinds de Reformatie zijn 

gelijke niet heeft gekend, spreekt hij van de Nieuw Aposto-

lische Reformatie. De apostelen zijn met elkaar verbonden 

door netwerken waarvan de ‘International Coalition of 

Apostles’ de meest bekende is geworden. Het gezag van 

deze apostelen beperkt zich tot hun eigen werksfeer en 

zij bouwen niet op het fundament van een ander. Wagner 

wijst daarvoor op het voorbeeld van Paulus (‘voor u ben ik 

een apostel’ 1 Kor.9:1,2; 2 Kor.10.13; Rom.15:20). 

Met dit onderwerp begeven wij ons op het terrein van het 

gebruik van het woord ‘apostel’. Zij zijn volgens de Bijbel 

degenen die het fundament hebben gelegd van de gemeente 

en volgens het strikte woordgebruik hebben zij de Heer ge-

zien na zijn opstanding en zijn door Hem geroepen om met 

gezag het Woord van God te verkondigen. Volgens deze de-

finitie hebben apostelen opgehouden te bestaan. Nu willen 

sommigen aan het woord een ruimere betekenis toekennen. 

Zij die onder een bepaald volk of bepaalde groep de pioniers 

zijn van het evangelie en grondleggers zijn van de gemeente 

zijn ‘voor hen’ in zekere zin ook apostel. Misschien hebben 

wij er geen moeite mee om in die zin bijvoorbeeld Hudson 

Taylor als ‘apostel voor de kerk in China’ te zien. 

Voor Wagner is deze terminolgie het voertuig om te be-

schrijven hoe de kerk van de 21e eeuw qua vorm en struc-

tuur zal afwijken van de kerken zoals wij die kennen.  

In het door Wagner voorgestelde woordgebruik zie ik ech-

ter een devaluatie van de begrippen profeten en met name 

apostelen. Het gevaar van ‘zelf-benoemde’ of door anderen 

benoemde apostelen ligt hier om de hoek. De Kansas City 

Fellowship en de zgn. Shepherding Movement zijn boven-

dien (niet meer) levende voorbeelden van alle risico’s die 

aan dit woordgebruik verbonden zijn. 

Dominion!
Wie had gedacht dat de ontwikkelingen bij Wagner langzaam 

tot een verzadiging zouden komen, inclusief hij zelf, vergist 

zich. In het verlengde van de gedachte dat wij niet alleen 

voor mensen bidden, maar ook voor groepen, instellingen 

en landen, lanceerde Wagner de gedachte dat deze zelfde 

instellingen, steden en landen voorwerp zijn van het konink-

rijksevangelie. De kerk van Jezus Christus moet zich er op toe 

leggen om deze terreinen ‘in bezit nemen’ om zo het konink-

rijk van God op aarde gestalte te gaan geven. Evangelisatie is 

nu niet langer zielen winnen voor de Koning, maar sociale >>

Global Harvest Ministries beoogt 
heerschappij van de Kerk over alle 

domeinen van de wereld
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veranderingen te weeg brengen en de maatschappij hervor-

men. Wagner beschrijft dit zelf als zijn grootste paradigm 

shift. De astronomische welvaart van deze wereld dient – met 

een beroep op Jes.60:11 - voor de bevordering van het ko-

ninkrijk, en de Kerk voert heerschappij over de wereld. Met 

deze visie gaat een verandering van eschatologisch onderwijs 

gepaard, die inhoudt dat het koninkrijk niet pas komt met de 

komst van Christus, maar reeds daarvoor! De kerk vestigt het 

koninrijk op aarde, en als het werk voltooid is, wordt de ko-

ning geïntroduceerd. Onderdeel van deze visie is dat de ‘geest 

van armoede’ gebroken moet worden en dat door de uitoe-

fening van de krachten van de toekomende eeuw ziekten 

worden uitgebannen. De lezer lette er op dat de werking van 

de Geest en van de gaven hiermee in een nieuwe contekst 

worden geplaatst. Wagner ‘confiskeert’ het gedachtengoed 

van de charismatische vernieuwing en plaatst ze in een kader 

waarin veel voorgangers van de charismatsiche beweging 

zich niet herkennen.

De dominion-theologie of koninkrijkstheologie gaat uit 

van een optimistische eindtijdleer – uitgedrukt in de woor-

den victorious eschatology - volgens welke het evangelie deze 

wereld als een zuurdeeg zal veranderen en transformeren 

in Gods koninkrijk.  De gebieden die speerpunten zijn in 

Wagners dominion theologie zijn de zeven heuvels van 

Religie, Gezin, Onderwijs, Media, Regering, Kunst en En-

tertainment en Economie (Wagner:2008, p.262). Onder het 

motto It takes a government to overthrow a government bevor-

dert Wagner de heerschappij van de Kerk over de structu-

ren en het domein van deze wereld.

Ik heb reeds elders mijn gedachten over de Koninkrijksthe-

ologie en over Wagners visie op de kerk van de toekomst 

gegeven (van Beugen:2014 en van Beugen:2016). Ik volsta 

hier met te melden dat ik beducht ben voor iedere theo-

logie die het profetische onderwijs en de toekomstleer op 

zijn kop gooit en die de kerk een rol van heerschappij over 

de heersers van deze wereld toedeelt, en die zich beroept 

op materiële en geestelijke rijkdom. 

Ik strek mij met velen uit naar het vernieuwende werk van 

Gods Geest. De wetenschap dat zware dagen zullen komen, 

betekent niet dat wij bij de pakken hoeven neer te zitten. 

Wij hebben ons misschien te gemakkelijk al bijna 200 jaar 

verstoken achter de woorden dat het ‘de dag der kleine 

dingen is’, terwijl Gods werk in deze wereld doorgaat! Ik 

geloof dat we in bijzondere dagen leven waarin we ons met 

nieuwe moed en nieuwe verwachting mogen toewijden 

aan God. Ik geloof dat Hij het nog één keer wil laten ‘rege-

nen’, als antwoord op ons gebed en voordat de allerlaatste 

dagen komen.
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