
Vertaling van de video over Aimee Semple Mc Pherson, de stichter van Foursquare Church. 

Ik koos niet voor deze reis waar ik in zit. 

Die was aan mij gegeven. 

En ik heb gekozen om die dankbaar te accepteren. 

‘Toegewijd aan de wereldwijd en interkerkelijke evangelisatie’. 
Dat stond op de hoeksteen van Aimee Semple Mc Phersons 5000 zitplaatsen tellende kerkgebouw 
Angelus Temple, geopend op 1 januari 1923 (in Los Angeles). 

Het was geen toeval dat Aimee, de stichter van de Foursquare kerk, zo gefocust was op de Grote 
Opdracht. 

Als jonge boerendochter, trouwde de 17 jaar oude Aimee met de knappe en toegewijde Robert 
Semple en samen hadden ze hun leven opgedragen aan zendingswerk in China. 

Maar het liep helemaal anders. Aimee zag haar man sterven toen hij leed aan Malaria, kort nadat ze 
in China waren aangekomen. 

Aimee keerde terug uit China als een weduwe en alleengaande moeder, zonder hoop om ooit nog 
het evangelie te prediken. Ze trouwde met Harold McPherson en probeerde te wennen aan een 
huiselijke levensstijl, maar dat bleek onmogelijk te zijn. 

Aimee gaf haar comfort op en vertrok met haar 2 kinderen om het evangelie in Amerika te brengen, 
in een tijd dat vrouwen niet eens mochten stemmen en vrouwen niet predikten en waar dat in 
sommige gebieden zelfs verboden was. 

Maar ‘elke dag en elke nacht sprak Jezus tot mijn hart: zul je nu gaan? Predik, predik, predik het 
Woord van God’.  

Ondanks de tegenslagen gaf Aimee niet op. Ze zou spoedig naar het sterk groeiende Los Angeles 
gaan. 

‘Ik heb niets dan een gospel-auto, 100 dollar en een tamboerijn’, zei ze. 

Er waren slechts 1,5 miljoen mensen in LA, toen Aimee aankwam, maar in de volgende 10 jaar zou de 
stad verdriedubbelen. 

Zuster Aimee, zoals zij genoemd werd, groeide in populariteit en in het aantal mensen dat zij bereikte 
voor God. 

Elke zondag kwamen er meer dan 16000 mensen naar Angelus Temple om de evangeliste te horen 
die het goede nieuws predikte: 

‘Mensen, waarom bekeren jullie je niet en geef je je hart aan God? Kom mee en help mij om het 
evangelie te brengen en het Koninkrijk van Jezus Christus. Het leven begint met het vierkante 
evangelie: Redding, de doop met de Heilige Geest, Goddelijke genezing, en de tweede komst van 
Jezus Christus. Ben je wedergeboren? Weet iemand dat je gered bent? Verspreid het woord dat je aan 
de kant van de Heer staat. Als je een soldaat van de Koning bent, een soldaat van het kruis, strijd dan 
de goede strijd van het geloof en grijp het eeuwige leven!’ 

Haar kerkgebouw Angelus Temple kon 5300 mensen bevatten en de kerk was beroemd om haar 
charismatische leider en de theateropvoeringen in haar diensten. 

In de boeiende diensten werd gebruik gemaakt van kostuums, muziek en decors, sommige daarvan 
ontworpen door Charly Chaplin. 



Vertaling van de video over Aimee Semple Mc Pherson, de stichter van Foursquare Church. 

Aimee schreef 175 liederen en componeerde 13 opera’s voor haar kerkdiensten. 

Ze haalde tijdens de 2e wereldoorlog meer fondsen op dan enige andere Hollywood-ster. 

En ze werd meer dan eens ontvoerd! 

Tijdens de Grote Depressie (in 1928) deelde de voedselbank van Angelus Temple voeding uit aan 1,5 
miljoen mensen en voorzag zij in kleding en noodhulp voor de minderbedeelden in Los Angeles. 
Foursquare’s hulpprogramma’s waren betrouwbaarder dan de noodprogramma’s van de stad zelf. 

Aimee Semple McPherson stichtte de Internationale kerk van het Foursquare Evangelie, om het werk 
voort te zetten, ver buiten de grenzen van haar eigen kerk. 

Op een mooie zomerdag in 1927 voer de eerste Foursquare zendeling uit naar de Filipijnen. 

In het daarop volgende jaar werden teams uitgezonden naar Panama, China, Tsjechoslowakije, 
Bolivia, Zuid-Afrika, Puerto Rico, Australië en Armenië. In totaal werden 20 teams uitgezonden naar 
14 landen om deze landen te winnen voor Jezus. Aimee schreef op 1 januari 1928:  

‘Je hoeft geen begaafde spreker te zijn om het evangelie te verkondigen. Wat God wil is gewone 
mensen met het evangelie in hun hart die bereid zijn om te gaan en het te delen met anderen. De 
liefde om zielen te winnen voor Jezus ontsteekt een vuur in je botten. Zielen winnen is het meest 
belangrijke in de wereld. Alles wat ik heb ligt op het altaar voor de Heer en zolang ik mijn leven en 
kracht heb, zal ik mijn hele wezen in dienst stellen om de Grote Opdracht uit te voeren’. 

Mag dit ook voor ons zo zijn. En mogen wij de roep horen om de gewonden en stervenden op deze 
wereld te dienen, zoals een jong tienermeisje deed, genaamd Aimee, die uiteindelijk ja zei tegen de 
voortdurende oproep van haar Heer.  
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