
                   Het afwijzen van Paulus is het afwijzen van Christus 
 

                                          Door: Justin Johnson 

 

 

                                     “Ik volg Jezus, niet Paulus”  

 

Dit is de algemene reactie van hen die bang zijn om Paulus teveel te verhogen en die denken 

daardoor afbreuk te doen aan de Heere Jezus Christus. 

 

Christus is tenslotte ons Hoofd en dat is Paulus niet; Christus is onze Redder en dat is Paulus 

niet; Christus is onze Heer, en dat is  Paulus niet; Christus is gestorven voor onze zonden, en 

dat deed Paulus niet! 

 

Paulus is niet de Christus maar Christus heeft Paulus gezonden. 
 

De Heer beschrijft Paulus als Zijn:  “………uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de 

heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels”. (Hand.9:15). 

 

Paulus was een dienaar van de Heer in het prediken van de bedeling der genade Gods en het 

openbaren van de verborgenheid van Christus en zijn gemeente (Ef.3:1-2; Kol.1:25-27). 

 

Christus heeft Paulus gezonden om voor Hem te spreken. Als ze Paulus hoorden dan hoorden 

ze de woorden van God. 

 

“1Thess.2:13:…………. als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij 

dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods 

Woord,…………..”. 

 

Degenen die geestelijk en profetisch waren wisten het doel van God en begrepen dat hetgeen 

Paulus sprak geboden van de Heer waren. 

 

“1Kor.14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, 

hetgeen ik (Paulus) u schrijf, des Heeren geboden zijn”. 

 

Deze geboden werden hem rechtstreeks gegeven door de opgestane Heer. 

 

“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door 

de openbaring van Jezus Christus”. 

 

“1Thess.4:2: Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus”. 

 

Het was de Heer die Paulus heeft gezonden en daarom waren de woorden die Hij aan Paulus 

heeft gegeven, om te prediken en op te schrijven, woorden van de Heer. 

 

Om de Heer te ontvangen zijn de mensen verplicht om Paulus te ontvangen. Zoals de Heer dat 

beveelt: 

 



“Joh.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”. 
 

Ondanks dit alles waren er die Paulus verachten en zijn speciaal apostelschap, dat hij van de 

Heer had ontvangen, afwezen. Als hun leer werd tegengesproken dan riepen ze: “wij volgen 

Mozes”, “we volgen Petrus”, “we volgen Jezus”, terwijl ze tegelijkertijd de boodschap, die 

Jezus aan Paulus heeft gegeven, verwierpen. 

 

Paulus reageerde op deze afwijzingen in bijna elke brief die hij heeft geschreven. 

 

“1Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 

 

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

apostelen. 

 

“1Thess.4:8: Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn 

Heiligen Geest in ons heeft gegeven. 

 

De Vader, Zoon en de Heilige Geest bevestigen de boodschap van Paulus. Hij was, 

betreffende gezag, niet minder dan de andere apostelen en dat vanwege het feit dat hij door de 

Heer zelf werd gezonden.  

 

Om Christus te verheerlijken  moeten we Paulus zijn bediening verhogen. 

 

 

 

                 Indien iemand Paulus verwerpt die verwerpt Christus. 
 

 

 

 


