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Zijn alle vijf gaven in Efeziërs 4:11  
nog steeds operationeel? 

M.V. Update 17-4-2023 (schema) 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV).  
 

 

Vraagstelling 
Iemand schreef me dat hun gemeente zich houdt aan de vijfvoudige bediening van Efeziërs 
4:11. Dit betekent dat zij zich ook houden aan de bediening van de eerste twee gaven, die 
van apostelen en profeten. Is dit wel  correct was dan de eigenlijke vraag. (M.V.) 

Antwoord 
Efeziërs 4:11: “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 
anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars”. 
De eerste twee gaven, die van apostelen en profeten, zijn de twee gaven die de Heer gebruikt 
heeft om de gemeente te stichten. 
Het is een grote vergissing te denken, dat er nu nog apostelen en profeten in de gemeente 
zijn, zoals eertijds, of dat er nu nog mensen zijn die apostolische macht hebben door opvol-
ging. 
Toen de canon van de Schrift nog niet compleet was, waren en apostelen en profeten nodig 
tot stichtende opbouw van de gemeente. Toen de Schrift compleet werd (uiterlijk 95 n.C.) 
was er geen behoefte meer aan supplementaire Goddelijke openbaring. Alles was dan ont-
vangen en men kon voortaan de Schriften raadplegen voor kennis en opbouw “opdat de 
mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (zie 2 
Timotheüs 3:15-17). Sola Scriptura - de Schrift alleen! Zoals Paulus duidelijk leerde, is er 
slechts één vraag van belang: “Wat zegt de Schrift?” (Romeinen 4:3).  Los van de Bijbel zijn 
mensen “verduisterd in het verstand” (Efeziërs 4:18). 
Nu zijn er na verloop van tijd in de kerkgeschiedenis verscheidene bijbelse waarheden ver-
duisterd geraakt, zoals bv. de leer van de rechtvaardiging door geloof, zonder werken. Eeu-
wenlang had de vijand deze waarheid verborgen voor de ogen van de christenen. Zelfs de 
Schrift was verboden door de toenmalige kerk. Toen verwekte God Luther, die Hij gebruikte 
tot verlichting van miljoenen mensen, zodat zij de Goddelijke waarheid konden begrijpen 
die zegt : “de rechtvaardige zal uit het geloof leven”1. Waar vinden we in de bijbelbeschou-
wingen van de Middeleeuwen de waarheid van de roeping van de gemeente, en het feit dat 
zij het lichaam van Christus is en een hemelse positie heeft? Ook ging de waarheid verloren 
aangaande de tweede komst van de Heer als de hoop van de gemeente. Eeuwenlang werd dit 
verborgen (maar niet in de Schrift als zodanig). Niet zo lang geleden echter heeft God de ge-
paste mensen opgewekt die, hoewel zij geen profeten waren in de betekenis van Efeziërs 
4:11 en 2:20 (fundamenten van de gemeente) toch een dienst hadden die ons doet denken 
aan de profeten van vroeger. De Heer gebruikte hen om deze kostbare schriftuurlijke waar-
heden te doen herleven. Blijft echter dat wij hen geen profeten kunnen noemen. Wij zouden 
ze beter leraren noemen, en die blijven altijd bestaan. Leraren worden van godswege verlicht 
om de schriftuurlijke waarheden goed te begrijpen en te vertolken. Ze waren al geopenbaard 
in de Schrift, werden daarna verborgen, maar ze werden later terug in de vrijgekomen 
Schrift gelezen door ware christelijke leraren. 

 
1 Zie: Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; 10:17; 2 Korinthiërs 5:7; Galaten 3:11;  
Hebreeën 10:38; 11:1, 6; Johannes 20:29. 
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Het Gebouw = de Gemeente 
(1 Petrus 2:5) 

Let op: onderscheiden van het Fundament! 

In Efeziërs 2:20 staat dat de Gemeente  
gebouwd is op het fundament van apostelen en 
nieuwtestamentische profeten. De apostelen en 
deze profeten behoren dus tot de begintijd van 
de Gemeente. Fundamenten behoren tot de 
grondslag, en eens dat die gelegd is wordt daar 
iets specifieks op gebouwd : het gebouw  
waarmee de Gemeente vergeleken wordt, de le-
vende stenen van 1 Petrus 2:5.  
Wij hebben geen nieuw fundament nodig! 

Het Fundament 
 
 

Apostelen & Profeten (Efeziërs 2:20a; 4:11) 
Jezus (Efeziërs 2:20b) 

 

Zie verder: 
o “Zijn er nog Profeten en Profetieën vandaag?”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf  
o “Zijn er nog Apostelen vandaag?”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf  
o Rubriek “Zijn er vandaag nog …”: http://www.verhoevenmarc.be/#zijnervandaagnog  
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

Spreekt God vandaag? Zijn er nog tekenen, visioenen,  
dromen, profetieën of bijzondere ervaringen? 

In deze tijd van de kerkbedeling spreekt God absoluut geen nieuwe 
woorden die zo gezaghebbend zijn als de Schrift. Enkel de duivel en 
zijn demonen spreken tot mensen hun valse boodschappen om ze te 
misleiden. Wij hebben geen hedendaagse profeten die optreden zoals 
de oudtestamentische profeten, en geen hedendaagse apostelen. Lees: 
1. Hebben wij bijkomende openbaring nodig : dromen, visoenen, profetieën?:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijkomendeOpenbaring.pdf  
2. Gegarandeerd Gods stem horen?:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GodsStem-MarkVirkler.pdf  
3. De problemen met ‘Persoonlijke woorden van God’:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/persoonlijkeWoordenVanGod.pdf  
4. Ga niet boven hetgeen geschreven staat:   

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf  
5. Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds?:   

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf  
6. Zijn er nog Profeten vandaag?:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf  
7. Apostolische tekenen en wonderen: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen&wonderen.pdf  
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