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Samenvatting 

 

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat een kritische analyse van de christologie van de 

Mountain of Fire and Miracles Church (MFM) in Nigeria kan bijdragen aan de 

christologische bezinning binnen de zendingskerken. Deze zeer succesvolle kerk is ontstaan 

uit een van de inlandse onafhankelijke kerken en ze verkondigt redding in Jezus Christus die 

behoorlijk afwijkt van de verkondiging van de kerken ontstaan uit de zending en van de 

beschrijving van Jezus Christus door een aantal academische Nigeriaanse theologen. Tot nu 

toe ontbrak een systematische beschrijving van hun christologie. Voor deze studie is gebruik 

gemaakt van de participerende observatie bij de activiteiten van deze kerk, van interviews, 

van de gepubliceerde geschriften, veelal van de stichter en leider van de kerk, Daniel K. 

Olukoya, van audio en video materiaal en van hun website.  

 

Na het inleidend hoofdstuk, beschrijft het tweede hoofdstuk de zoektocht naar een Afrikaanse 

christologie tegen de achtergrond van de religieuze tradities ten zuiden van de Sahara. Religie 

doordringt de volle breedte van de menselijke existentie, waarbij het onderscheid tussen 

seculier en religieus ontbreekt. De traditionele religieuze tradities kennen bijna allemaal een 

hoogste, unieke transcendente God. Deze hoogste God is de hoogste macht over de 

schepping, maar hij is moeilijk rechtstreeks benaderbaar. Daarom erkent men een veelheid 

aan mindere goden en geesten die bemiddelen tussen de hoogste God en de mensen. De vraag 

is hoe de Christelijk belijdenis van het unieke middelaarschap van Jezus Christus tussen God 

en mens in deze Afrikaanse context een plaats kan krijgen. Diana Stinton onderscheidt vier 

categorieën in de pogingen om een Christologie voor de Afrikaanse context te construeren: 

Jezus als voorouder, als genezer, als overwinnaar en als stamhoofd. De lijst kan nog 

uitgebreid worden met ontwerpen als Jezus als oudste broer en als bevrijder. Daarna worden 

de christologische beschrijvingen van een aantal Nigeriaanse theologen besproken, onder 

andere een christologie die bij de mens Jezus inzet en die hem als een vreemde gast in de 

Afrikaanse cultuur beschrijft. Dit soort pogingen komt veelal van academische theologen die 

sterk beïnvloed zijn door de christologieën uit de westerse zendingskerken. Daarnaast zet ook 

de afwijzing van veel aspecten van de Afrikaanse cultuur onder evangelische theologen een 

rem op het ontwikkelen van Afrikaanse christologie. Dit proefschrift gaat daarom op zoek 

naar een christologie onder die kerken die vanuit een positieve waardering voor de eigen 

Afrikaanse cultuur Christus proberen te verstaan binnen deze context. Daarom richt dit 
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onderzoek zich op de christologische benadering binnen de Afrikaanse onafhankelijke 

kerken, een Afrikaanse christologie die tot nu toe weinig aandacht heeft gehad.  

 

In het derde hoofdstuk wordt  verder de historische achtergrond beschreven van de 

ontwikkeling van het Christelijk geloof in Nigeria, het centrale land in West Afrika met een 

geschatte bevolking van 150 miljoen inwoners verdeeld over 450 stammen. Dit land met een 

groot potentieel aan ontwikkeling ondermeer via zijn olievoorraden, is er tot nu toe niet in 

geslaagd het overgrote deel van de bevolking van deze rijkdom te laten profiteren. Na vroege 

veelal mislukte pogingen sinds de 17
e
 eeuw is het pas  in 19

e
 eeuw dat vanuit Europa en 

Noord-Amerika met meer succes het christelijk geloof werd verspreid. Maar het zijn pas de 

inlandse kerken die vanaf het begin van de 20
ste

 eeuw erin slaagden het Christelijk geloof 

beter bij de Afrikaanse cultuur te doen aansluiten en breder ingang te doen vinden. Vanaf 

1960 rondom de onafhankelijkheid van het land klinkt de vraag breder naar eigen inheemse 

leiding van de kerken, maar de inculturatie blijft op sterke weerstand stuiten onder andere bij 

vele evangelische en pinksterkerken die syncretisme vrezen.  

 

Het volgende hoofdstuk beschrijft de geloofsinhoud en geloofspraktijk van een van de 

inheemse onafhankelijke kerken, de Mountain of Fire and Miracles Church (MFM). De kerk 

ontstond in 1989 vanuit de gebedsbijeenkomsten ten huize van Daniel K. Olukoya in Lagos, 

de latere leider van de kerk. Olukoya is academicus die een proefschrift in Engeland 

voltooide over moleculaire genetica, maar hij heeft geen formele scholing als theoloog. MFM 

heeft zijn geestelijke wortels in Christ Apostolic Church, een van de inheemse kerken die in 

Nigeria ontstond in het derde decennium van de 20
ste

 eeuw. Toen Olukoya met de kerk begon 

ging Nigeria door een grote economische crisis. De kerk is sindsdien zeer succesvol en ziet 

achter de recessie en de ziekte van velen het werk van duivelse machten. Centraal staat de 

dienst van genezing en bevrijding. Sterke nadruk ligt op de geestelijke strijd tegen de boze 

geesten, die bestreden worden met intens gebed en vasten. 

 

Het vijfde hoofdstuk analyseert het grote belang van de dienst van de genezing in de 

Afrikaanse inheemse kerken. In de Afrikaanse cultuur is heil sterk gericht op het bestaan aan 

deze zijde van de werkelijkheid. Heil is concreet, materieel en lichamelijk. Vandaar het 

belang van medicijnmannen in de traditionele samenleving. De economische armoede van de 

afgelopen decennia, en daarbij achteruitgaande gezondheid van de bevolking en het 

ineenstorten van de gezondheidssector boden de boodschap van inheemse kerken met hun 
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accent op genezing een goede voedingsbodem. Het is een zekere zin een herhaling van wat 

zich al eens had voorgedaan na de griep epidemie in 1918 toen de inheemse kerken sterk de 

nadruk gingen leggen op de genezende kracht van het Christelijke geloof. Ook 

Pinksterkerken hebben traditioneel aandacht voor het genezende kracht van het geloof, maar 

in Nigeria zijn zij zich vooral gaan toeleggen op de verkondiging van de materiële 

zegeningen (‘prosperity gospel’) die het christelijk geloof brengt. De inheemse kerken die 

dikwijls gesticht zijn door mensen met een profetische en genezende roeping blijven de 

nadruk leggen op de genezende kracht van het evangelie.  

 

Het zesde hoofdstuk beschrijft de christologische accenten binnen de inheemse kerken in 

Nigeria. Jezus wordt verkondigd als genezer. In de lofprijzing kan hij zowel als koning, als 

priester of als profeet benoemd worden, maar alle drie de titels worden geduid in termen van 

genezing. De nadruk ligt sterk op het goddelijk karakter van Jezus. Hij staat voor de 

overwinning op de Boze. Verder beschrijft dit hoofdstuk drie vormen van inheemse kerken. 

In de eerste plaats de klassieke inheemse kerken die tegen de Afrikaanse culturele 

achtergrond sterk nadruk leggen op lichamelijk heil. Verder de nieuwere inheemse kerken 

zoals MFM die vooral het strijdkarakter benadrukken en werken met geestuitdrijvingen. In de 

derde plaats, leggen de Pinksterkerken de nadruk op het materiële zegen in de breedte, wat 

wil zeggen niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook huwelijksgeluk, zakelijk succes en 

politieke invloed.  

 

Het laatste hoofdstuk legt alle aspecten van het onderzoek bij elkaar. In de eerste plaats 

worden twee perspectieven benadrukt die het succes van MFM verklaren: hun transcendente 

benadering met een hoge christologie die Jezus Christus als overwinnaar op alle boze 

machten verstaat en de moeilijke sociaal –economische situatie gedurende de laatste 

decennia, waarin de boodschap van Jezus als overwinnaar de mensen hoop en moed gaf. De 

auteur is zich wel bewust van de eenzijdigheden van de christologische benadering van de 

inheemse kerken en de MFM in het bijzonder. Hij somt op het gebrek aan nadruk op 

discipelschap, het gebrek aan aandacht voor de leer van Jezus en zijn ethiek, het lijden als 

eenzijdig negatief, de eenzijdige nadruk op de goddelijkheid van Jezus ten koste van zijn 

menselijkheid, de angst voor inculturatie en de anti-oecumenische houding. Maar ondanks 

deze bedenkingen blijkt deze christologische benadering veel te kunnen betekenen voor de 

christenen uit de kerken die uit de zending zijn ontstaan. In deze kerken gebeurt het veel dat 

als levenscrisissen zich voordoen gelovigen buiten de kerk hulp zoeken bij traditionele 
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genezers. Dat gebeurt niet bij de inheemse kerken die veel beter aansluiten bij de Afrikaanse 

cultuur. Jezus belichaamt en bemiddelt de kracht van God die de kwade geesten overwint die 

verantwoordelijk zijn voor ziekte en onheil.  

 

 


