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Wat maakt een apostel? 

Door: Justin Johnson 

Er zijn nogal wat zelfverklaarde apostelen op het kerkelijk toneel die verwarring veroorzaken over de 

rol van apostelen. Wat “maakt” een apostel? 

 

Gezondenen 

In een Engels woordenboek is de definitie van apostel voornamelijk ontleend aan de Bijbelse 

betekenis. Het woord betekent letterlijk "iemand die gezonden is" of "hoofdboodschapper" met het 

idee om de eerste te zijn die een boodschap brengt. Dit lijkt velen onmiddellijk te elimineren om 

apostelen te zijn, aangezien hun kerk en denominatie niet de eersten waren die Jezus predikten met 

tekenen die volgden. 

 

In de Bijbel zien we vijf verschillende soorten apostelen: 

1)--De twaalf apostelen die door de Heer zijn gezonden voor het evangelie van de besnijdenis en het 

koninkrijk, zie Matth. 10:2-4: 

“2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn 

broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; 3 Filippus en Bartholomeus; 

Thomas en Mattheus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, toegenaamd Thaddeus; 

4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. 

2)--De apostel Paulus werd speciaal door de Heer gezonden als de apostel van de onbesnedenen 

(Heidenen) om de verborgenheid van Christus te prediken, zie Rom. 11:13 en Gal 1:1: 

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn 

bediening heerlijk; 

“Gal. 1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus 

Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),  

3)--De apostel Christus Jezus wordt beschreven als iemand die door God werd gezonden om de 

middelaar van het Nieuwe Testament te zijn, zie Hebr. 3:1 en Johannes 3:16: 

Hebr. 3:1: Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 

Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 

“Joh. 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.  

4)--Andere apostelen werden door de Heilige Geest gestuurd om het fundament te leggen voor de 

vroege kerk, zie Handelingen 14:14; 1 Kor. 12:28 en 1 Thess. 2:6: 

“Hand. 14:14: Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen, en 

sprongen onder de schare, roepende, 

“1 Kor. 12:28: En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 

profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, 

regeringen, menigerlei talen. 
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“1 Thess. 2:6: Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last 

konden zijn als Christus' apostelen;  

5)--Valse apostelen worden beschreven als bedrieglijke arbeiders die niet door God zijn gezonden, zie 

2 Kor. 11:13: 

“Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 

 

Het apostelschap is geen positie die je kunt kiezen of erven omdat je laatste apostel is overleden. Het 

is iemand die wordt gezonden, en de Bijbelse apostel wordt met gezag door God gezonden. 

In elk geval, van echt door God gezonden apostelschap werden er tekenen verricht om het ambt te 

verifiëren. Toen Jezus kwam om Israël te dienen, kwam hij met grote tekenen om te laten zien dat hij 

door God was gezonden. 

“Matth. 4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie 

des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

 

De twaalf apostelen dienden met de volgende tekenen: 

“Hand. 2:43: En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de 

apostelen. 

Paulus gebruikte de krachten die hij kreeg als teken dat hij een apostel was die door de Heer was 

gezonden: 

“2 Kor. 12:12: De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, 

en wonderen, en krachten. 

Blijkbaar kunnen sommige valse apostelen zelfs wonderen verrichten door de kwade macht die hun 

gegeven is. Dit laat zien dat het niet de wonderen zijn die een apostel maken, maar apostelen tonen 

wel wonderen.  

“Markus 13:22: Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en 

wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. 

 

Pioniers en oprichters 

Apostelen zijn meer dan alleen boodschappers en wonderdoeners. Ze krijgen ook de 

verantwoordelijkheid als pioniers van een boodschap om het fundament voor het evangelie te leggen. 

Jezus Christus werd het fundament, zie 1 Kor. 3:11: 

“Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 

De twaalf apostelen legden het fundament van het evangelie van het koninkrijk van Israël, zie Matth. 

16:18: 

“En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der 

hel zullen dezelve niet overweldigen. 
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Paulus legde in deze bedeling het fundament van het evangelie der genade Gods, zie 1 Kor 3:10: 

“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en 

een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 

Van de geestelijke gaven, die door de Heilige Geest voor het lichaam van Christus werden gegeven, 

waren de eersten "apostelen", zie 1 Kor 12:28: 

“En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten 

derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei 

talen. 

Als de fundering eenmaal is gelegd, zijn er geen funderingslagen meer nodig, zie Ef 4:11-13: 

“ 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot 

evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der 

bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid 

des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der 

volheid van Christus;   

 

De Heer zien 

Een andere unieke kwalificatie van de Bijbelse apostelen was dat ze de Heer hadden gezien. Om één 

van de twaalf apostel-ambten te bekleden moest de kandidaat met de Heer zijn geweest tijdens zijn 

aardse bediening  

“Hand. 1:21: Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in welken 

de Heere Jezus onder ons in gegaan en uitgegaan is, 

Paulus kon geen apostel zijn voor de koninkrijks-groep, hij voldeed niet aan deze kwalificatie. De Heer 

is hem echter vele malen persoonlijk verschenen. (na Zijn opstanding). 

“1 Kor. 9:1: Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? Zijt 

gijlieden niet mijn werk in den Heere? 

Veel valse apostelen die deze noodzaak begrijpen om een apostel te zijn, verzinnen wilde en vreemde 

verhalen over persoonlijke visioenen en openbaringen van de Heer.  

 

Niet langer nodig 

Zodra de bouw van de tweede verdieping en het dak begint, zijn de betonnen funderingslagen niet 

meer nodig. 

Het werk van de apostelen is al gedaan. De apostel Paulus heeft als bouwmeester in deze bedeling het 

fundament van Jezus Christus gelegd volgens de openbaring der verborgenheid, zie Rom. 16:25: 

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar 

de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

Het werk dat nog gedaan moet worden, behoort toe aan de heiligen van het lichaam van Christus, die 

“alle mensen zullen laten zien wat de gemeenschap van de verborgenheid is” en getrouwe mannen 

zullen leren om ook anderen te onderwijzen, zie Ef 3:9 en 2 Tim 2:2: 
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“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 

die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus; 

“2 Tim. 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe 

mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. 


