
                     Christus heeft u een speciale apostel gezonden 

 

                           Waarom luistert u dan niet naar hem?  
   

                                 Alle teksten komen uit de Statenvertaling 

 

 

Voorwoord van de vertaler 

 

“Johannes 13:20: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die 

ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. 

 

Wie heeft Christus als apostel naar de Heidenen gezonden? PAULUS! Zijn geïnspireerde 

brieven, Romeinen tot en met Filemon, moet u beschouwen als uw privé post. Daarnaast blijft 

2 Timotheüs 3:16 van kracht om de post, die aan anderen is gericht, te lezen, want: 

 

“2 Timotheüs 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  17 Opdat de 

mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.   

 

Bovenstaande teksten zijn door de vertaler toegevoegd om de belangrijkheid van dit artikel te 

benadrukken. Attentie: Uit Johannes 13:20 volgt: indien u degene die de Heere Jezus Christus  

heeft gezonden afwijst, u ook de Heer afwijst. Dit is een zeer ernstige en zeer onderschatte 

aangelegenheid en ten zeerste  aanbevelenswaardig om biddend te overdenken! 

 

                                           ---------------------------------- 

 

                             Het artikel uit: www.graceambassadors.com 

 

De apostelen (meervoud) waren niet gewoon de beste leerlingen van de klas of favorieten van 

de leraar. Het waren mannen die gezonden waren om een boodschap te prediken aan bepaalde 

personen. 

 

Het is belangrijk om te weten welke boodschap ze kregen en naar wie zij werden gezonden. 

Als Christus u een speciale apostel (enkelvoud) stuurt, zou u zijn boodschap dan niet veel 

liever willen horen dan de boodschap van de andere apostelen gericht aan anderen? 

 

 

                                            Christus, de Apostel 
 

Zelfs naamchristenen zeggen de waarheid na dat God Zijn Zoon Jezus Christus heeft 

gezonden, maar wist u dat Christus een Apostel was die naar Israël werd gezonden? 

(Hebreeën 3:1) 

 

“Hebreeën 3:1: Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt 

den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 

 

 

 



Paulus zegt: 

 

“Romeinen 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis,…”. 

 

Johannes schreef: 

 

“Johannes 1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”. 

 

Jezus zei over Zijn bediening: 

 

“Mattheüs 15:24: ….Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. 

 

Het is duidelijk dat, toen God Zijn Zoon zond, hij niet naar u is gezonden, maar naar het huis 

Israëls. 

 

 

                                           De twaalf apostelen 
 

De meeste kinderen die de zondagschool hebben bezocht weten dat Jezus twaalf mannen koos 

om zijn apostelen te zijn, maar wist u waarom hij twaalf koos? Er was één apostel nodig voor 

elke stam van Israël? (Matth. 19:28) 

 

“Mattheüs 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in 

de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner 

heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. 

 

De twaalf apostelen waren niet gezonden om de Heidenen te dienen, maar hen werd het 

apostelschap gegeven voor de besnedenen in Israël. 

 

“Mattheüs 10:5-6: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: 

Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der 

Samaritanen.  6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.   

 

Ze moesten hun bediening beginnen in Jeruzalem en Israël. Zie: 

 

“Lukas 24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder 

alle volken, beginnende van Jeruzalem. 

 

“Handelingen 1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen 

zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan 

het uiterste der aarde. 

 

De met de Geest van Pinksteren vervulde Petrus sprak alleen tot de “mannen van Israël” 

(Hand.2:22), en later gingen de gelovigen, die verstrooid waren door de vervolging, "tot 

niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden". (Handelingen 11:19). 

 

“Handelingen 2:22: Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, 

een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God 

door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 

 



“Handelingen 11:19: Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over 

Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot 

niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden. 

 

Zelfs enige tijd later, toen er een nieuwe apostel door de Heer werd aangewezen (Hand.9:15), 

beperkten Petrus, Jakobus en Johannes hun bediening tot de besnijdenis (Gal 2:9). 

 

“Handelingen 9:15: Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze (Paulus) is Mij een 

uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen 

Israels. 

 

“Galaten 2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de 

genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der 

gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; 

 

 

                                             De Apostel Paulus 
 

Paulus had een apostelschap dat anders was dan de bediening van  Christus aan Israël of de 

bediening van de twaalf aan de twaalf stammen. Christus heeft Paulus  speciaal gezonden als  

apostel der Heidenen. 

 

“Romeinen 11:13: Want ik (Paulus) spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen 

apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; 

 

Toen Paulus probeerde naar Jeruzalem te gaan om zijn Joodse bloedverwanten te dienen zei 

de Heer tegen hem dat hij uit Jeruzalem moest vertrekken (Handelingen 22:18).  

 

“Handelingen 22:18: En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit 

Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen. 

 

“Handelingen 22:21: En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen 

afzenden. 

 

De enige reden dat er vanuit de Heidenen een getuigenis van Christus is, is omdat de Heer een 

speciale apostel rechtstreeks naar ons, die Heidenen zijn, heeft gezonden (Ef. 3:1-2).  

 

“Efeziërs 3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, 

die heidenen zijt.  2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u;   

 

 

                                    Waarom wilt u niet luisteren 
 

Christus heeft een speciale apostel tot u gezonden. Maar waarom wil dan niemand naar hem 

luisteren? In plaats daarvan wordt hem vaak tekort gedaan  en wordt hij belemmert door de 

bediening van apostelen die naar anderen zijn gezonden. 

 

Als het gaat om de kwestie van “geloof en werken”, wordt Paulus, ten onrechte, gecorrigeerd 

door een brief geschreven aan de twaalf stammen (Jakobus). Met betrekking tot het begin van 



de kerk  wordt de apostel van de Heidenen genegeerd om wille van een profetische 

vervulling, bestemd voor Israël, op een Joodse feestdag (Handelingen 2). 

 

Vele denominaties noemen zichzelf naar Johannes de Doper (Baptisten) Johannes was echter 

al jaren overleden voordat Paulus werd gered of gezonden. 

 

Johannes de Doper zou vandaag de dag geen enkele kerk bezoeken die zijn naam draagt. 

Waarom niet? Baptisten kerken zitten vol met Heidenen, en Johannes werd niet gezonden 

naar de Heidenen. 

 

Hij werd naar Israël gezonden als iemand die de Wet onderhield en als een Jood die de Wet 

onderwees. Weet u niet ... 

 

“Handelingen 10:28: ……………….hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te 

voegen of te gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen 

of onrein heten. 

 

 

                                       Luister naar uw Apostel 
 

Als Christus u een speciale apostel heeft gezonden, zou u dan aan zijn boodschap en 

bediening geen voorrang verlenen boven de bediening van andere apostelen? 

 

Tenzij u een Joodse gelovige uit de eerste eeuw bent en op zoek bent naar het koninkrijk van 

Israël, Paulus is nu uw apostel. 

 

Overal waar het ware Christendom vandaag de dag wordt gevonden is dat een gevolg van het 

feit dat Christus Paulus heeft gezonden als een speciale apostel met het evangelie van genade.  

 

Luistert u wel? 
 

“2 Korinthiërs 11:5: Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste 

apostelen. 

 

“2 Timotheüs 1:10-11: 10 ……………………….onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den 

dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door 

het Evangelie;  11 Waartoe ik (Paulus) gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar 

der heidenen;   

 

“Efeziërs 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder 

de heidenen, door het Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,  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;   

 

 

E-mail vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl 


