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            HET SPECIALE KARAKTER VAN PAULUS ZIJN APOSTELSCHAP 
 

                                                  Door: Keith Blades 

 

 

Hier volgt een lijst van een aantal belangrijke verschillen tussen het apostelschap dat God aan 

Paulus heeft gegeven en het apostelschap dat God aan de 12 apostelen heeft gegeven….Deze 

lijst heeft ten doel om het speciale karakter aan te tonen in wat God heeft gedaan door Paulus 

als een nieuwe apostel aan te stellen. 

 

 

          DE TWAALF APOSTELEN                                          PAULUS 

 

1)-De twaalf discipelen werden door de 

Heer, terwijl Hij hier op aarde was, geroepen 

om apostel te zijn. (Mattheüs 10:1-4). 

1)-Paulus werd, door de onverwachte her-

verschijning van de Heere Jezus Christus uit 

de hemel, geroepen om een apostel te zijn. 

(Hand.9:1-15; 1Kor.15:8-10).  

2)-Het apostelschap van de twaalven was 

enkel en alleen voor Israël, want het 

programma van God was op dat moment 

alleen op Israël gericht. (Matth.10:5 en 

verder; Hand.3:25-26). 

2)-Paulus is aangesteld als “de apostel der 

Heidenen” en werd gezonden naar de volken 

omdat het programma van God nu voor de 

Heidenen is: “De bedeling der genade 

Gods) . (Rom.11:13; Ef.3:1-9). 

3)-Aan Petrus, en de andere apostelen, was 

gegeven het “evangelie der besnedenen” om 

dat te verkondigen; dat was het goede nieuws 

voor het beloofde koninkrijk en de 

zegeningen. (Matth.10:6-8; Gal.2:7-8). 

3)-Aan Paulus werd het “evangelie der 

onbesnedenen” gegeven; het goede nieuws 

van de lankmoedigheid van God en het feit 

dat hij zich tot de Heidenen heeft gewend om 

een geheim doel met hen te vervullen. 

(Gal.2:7-8). 

4)-De bediening van de twaalf apostelen had 

ten doel om het volk Israël tot bekering te 

brengen met betrekking tot het feit dat ze hun 

Christus hadden gekruisigd. Ze klaagden hen 

aan wegens een misdaad maar boden hen 

vergeving en de zegen van God aan zodat ze 

deel konden nemen aan het koninkrijk dat 

“nabij was” voor Israël. (Hand.3:12-26; 5:27-

32). 

4)-Paulus, zijnde in zijn bediening, kondigde 

aan dat Israël was gevallen en dat God het 

programma voor Israël tijdelijk aan de kant 

heeft gezet en dat haar volheid en koninkrijk 

niet eerder komt dan nadat de "volheid der 

Heidenen is ingegaan”. (Rom.11:11-25). 

5)-Petrus, en de andere apostelen, 

verkondigden aan Israël dat haar “laatste 

dagen” waren gekomen en dat ze leefden in 

de dagen die alle profeten, vanaf Samuël, hen 

hadden voorzegd. (Hand.2:16-21; 3:24). 

5)-Paulus verkondigde dat God nu 

lankmoedig is en dat Hij Israël en haar 

tijdschema terzijde heeft gesteld en dat de 

“tijden en gelegenheden” in deze bedeling 

niet zullen worden vervuld. (Rom.11:11-25; 

1Thess.5:1-11; 2Thess.2:1-7). 

6)-Petrus, en de andere apostelen, 

verkondigden aan Israël de komende “tijden 

der verkoeling” en “de tijden der 

wederoprichting aller dingen, die God 

gesproken heeft door den mond van al Zijn 

heilige profeten van alle eeuw”. (Hand.3:19-

22). 

6)-Aan Paulus is de volgende verkondiging 

gegeven: “de prediking van Jezus Christus, 

naar de openbaring der verborgenheid, die 

van de tijden der eeuwen verzwegen is 

geweest” en gedurende alle voorgaande 

eeuwen en geslachten verborgen was in God. 

(Rom.16:25-27; Ef.3:1-9; Kol.1:25-26). 
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7)-De twaalf apostelen werden gezonden om 

te dopen met water in verbinding met het 

“evangelie van het koninkrijk”. (Joh.4:1-2; 

Matth.28:19-20; Hand.2:38 en verder). 

7)-De apostel Paulus werd niet gezonden om 

met water te dopen. (1Kor.1:17). 

8)-De bediening van de twaalf apostelen 

werd uitgevoerd onder een door God 

ingesteld en bestaand onderscheid tussen de 

Joden en de Heidenen. (Matth.10:5-7; 15:21-

28; Hand.3:25-26). 

8)-Paulus verklaart, onder zijn bediening, dat 

het “eertijds” bestaande onderscheid nu is 

weggedaan, en dat de “middelmuur des 

afscheidsels” is afgebroken – God heeft 

“beide één” gemaakt. Er is nu geen verschil. 

(2Kor.5:14-19; Ef.2:11-14). 

9)-De twaalf apostelen dienden met de nog 

steeds in werking zijnde Wet samen met de 

“eerste beginselen dezer wereld” die er 

werkte. (Matth.5:17-19; 23:1-3). 

9)- Het is aan Paulus gegeven om ons bekend 

te maken dat God ons niet onder de wet heeft 

geplaatst maar onder de genade, en dat Hij 

ons vandaag de dag niet behandelt als 

kinderen onder de wet met de “eerste 

beginselen dezer wereld”. (Rom.6:14; 

Gal.4:1-11; Kol.2:8-17). 

10)-De twaalf apostelen waren toegerust om 

het “evangelie van het koninkrijk” te 

prediken aan Israël en de tekenen van het 

koninkrijk aan hen te vertonen. (Matth.10:1-

8). 

10)-Paulus was toegerust om het “evangelie 

der genade Gods” te prediken aan de 

Heidenen en de tekenen te vertonen die 

bevestigden dat God zich had afgekeerd van 

Israël tot de Heidenen. (Rom.15:14-19). 

11)-Petrus, en de anderen, waarschuwden 

Israël voor de komende toorn die, volgens de 

tijdschaal van God, komen zou en ze werden 

door de Heer toebereid om door de 

verdrukkingstijd te gaan. (Matth.24:1-35; 

Hand.2:14-40; 3:19-23). 

11)-Aan Paulus is gegeven om de 

lankmoedigheid van God te betuigen en de 

komst van de Heer om ons tot Zichzelf te 

vergaderen, ons zodoende bevrijdend van de 

komende toorn. (1Thess.1:10; 4:13 tot 5:11). 

12)-De twaalf apostelen predikten het 

“evangelie van het koninkrijk” aan Israël 

gedurende de drie jaar van de aardse 

bediening van de Heer op aarde, en 

gedurende die tijd begrepen en beseften ze de 

betekenis en belangrijkheid van de dood en 

opstanding van Christus niet. Het was hun 

niet gegeven om dat te begrijpen. 

(Matth.16:21-23; Lukas 9:43-45; 18:31-34). 

Aangaande de dood en opstanding van 

Christus begrepen ze dat eerst nadat Christus 

hun verstand had geopend en ze de schriften 

begrepen, toen begrepen ze de noodzaak van 

het lijden van Christus en de voordelen die 

daar uit voort kwamen zoals dat behoorde bij 

het oprichten van het koninkrijk en de 

heerlijkheid van Israël. (Lukas 24:25-27; 

24:44-49; Hand. 1:1-12; 2:22-36; 3:12-21; 

4:8-12). 

12)-God gaf aan Paulus de volledige 

betekenis en belangrijkheid van het kruis van 

Christus, zijn boodschap was “de prediking 

van het kruis”, het verkondigen in al zijn 

heerlijkheid als “de kracht van God en de 

wijsheid van God”. Hem was toebetrouwd 

het getuigenis betreffende Christus die 

Zichzelf heeft gegeven “als een rantsoen 

voor alle mensen”. Eveneens was aan Paulus 

toebetrouwd de openbaring van de 

“verborgenheid van de wil van God”, en hoe 

het zal worden verwezenlijkt door middel 

van de dood, begrafenis en opstanding van 

Christus. (1Kor.1:22-24; 1Tim.2:1-7; 

1Kor.2:6-8; Ef.1:8-10).  

13)-Petrus, en de andere apostelen, zagen uit 

naar en predikten de aardse erfenis van het 

aan Israël beloofde koninkrijk. (Matth.5_1-

13)-Paulus zegt ons, in verband met de 

“verborgenheid van Christus” dat ons 

burgerschap in de hemel is en dat wij gezeten 
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12 en verder; 19:27-30; Hand.3:19-21). zijn in “de hemel in Christus Jezus”. De 

roeping waar wij tot geroepen zijn in deze 

bedeling is in de hemel in overeenstemming 

met Christus als het hoofd van alle overheid 

en macht. (Fil.3:20-21; Ef.1:19-23; 2:6). 

14)-De twaalf apostelen wisten alleen van de 

terugkomst van de Heere Jezus Christus na 

de periode van verdrukking. (Matth.24:15-

35; Hand.1:9-12; 3:19-21). 

14)-Paulus, deel uitmakende van de aan hem 

toevertrouwde openbaring der 

verborgenheid, leert ons aangaande de komst 

van de Heere Jezus Christus, voor ons, voor 

de dag van Zijn toorn. (1Kor.15:50-52; 

1Thess.4:13 tot 5:11).    

15)-De twaalf apostelen functioneerden in 

verbinding met God om een zaad, of een 

overblijfsel, te roepen uit Israël, om het 

koninkrijk te beërven. (Matth.16:13-20; 

21:33-45; Lukas 12:32). 

15)-Paulus functioneerde als “de apostel der 

Heidenen” in verbinding met God terwijl het 

programma van Israël is opgeschort en Jood 

en Heiden op hetzelfde nivo zijn geplaatst 

om in Zichzelf die beide tot één nieuwe mens 

te maken, het nieuwe schepsel, de gemeente, 

het lichaam van Christus. (Ef.2:11 – 3:12). 

16)-De twaalf apostelen hadden de opdracht, 

om door hun apostelschap, de opstandigheid 

van Israël aan het licht te brengen om de 

uitstorting van de toorn van God op die 

generatie te rechtvaardigen. (Matth.23:29-36; 

Lukas 11:45-51). 

16)-Paulus had de opdracht om nu de 

lankmoedigheid van God bekend te maken 

en verkondigde barmhartigheid en genade 

aan allen, ondanks Israëls opstandigheid en 

rijpheid voor “de dag des HEEREN”. 

(Rom.11:28-36). 

17)-De twaalf apostelen zagen vooruit om 

naar de Heidenen te gaan door de 

wederoprichting en heerlijkheid van Israël. 

(Matth.28:16-20; Mark.7:24-27; Lukas 

24:44-49; Hand.1:1-8; 3:25-26).  

17)-De apostel Paulus kwam in opdracht van 

God en is naar ons, Heidenen, gezonden 

vanwege de struikeling en val van Israël en 

het door God verblinden van het volk. 

(Rom.11:1-15). 

18)-De twaalf apostelen vervulden, in hun 

roeping en opdracht, de profeten en werden 

naar Israël gezonden in overeenstemming 

met de beloften van God aan Zijn volk. 

(Jes.1:26; 8:16-18; Lukas 11:49-51; 

Joh.17:6-12). 

18)-De apostel Paulus werd het apostelschap 

gegeven voor ons, Heidenen, niet gebaseerd 

op enige belofte, profetie, of verbond met 

ons. (Rom.1:1-5; Ef.2:11-12; 3:1-9; 

2Tim.1:9-11). 

 

 

Het is daarom duidelijk dat de roeping van Paulus, als een nieuwe apostel, een baanbrekende 

gebeurtenis was. Wat verwacht werd dat plaats zou vinden, en dat niet alleen volgens de 

profeten, maar volgens de tijdlijn van Daniël, namelijk de aankondiging van de 12 apostelen 

en het visioen van Stefanus aan het einde van het mededogen aan Israël, vond niet plaats. De 

dag des Heeren van oordeel en toorn begon niet. In plaats daarvan had God een verborgenheid 

en een verrassing. Het was een geheim dat Hij in Zichzelf verborgen heeft gehouden vanaf het 

begin der wereld. Een verborgenheid die niet alleen de mensen zou verrassen maar ook Satan 

zou verrassen en vernietigen, in feite zou het het gehele boze plan van Satan vernietigen. Door 

het programma van Israël terzijde te zetten en het invoeren van een nieuwe bedeling, is God 

zelf betrokken bij de vorming van een “nieuwe schepping”, “de nieuwe mens”, hetwelk is de 

gemeente, het Lichaam van Christus. En hierdoor voorziet God in de verzoening van de 

hemelse gewesten naar Zichzelf toe en eveneens de aarde, en daarmee de ontmanteling van 

het gehele boze plan van Satan. Dit alles volgens hetgeen God had gesproken door de mond 
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van al Zijn profeten sinds het begin der wereld, dat Hij de aarde, de door de Satan 

toegeëigende heerschappij, door Christus, weer zou bezitten. Maar nu, naar de openbaring van 

de “verborgenheid van Christus”, geopenbaard aan Paulus, heeft God Zijn plan bekend 

gemaakt voor het weer in bezit nemen van de hemelse gewesten dat ook onder de 

heerschappij van Satan is. Dat is het waar de boodschap van Paulus over gaat. 

 

 

 


