Zijn er nog Apostelen vandaag?
en hoeveel waren er destijds?
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De pausen beweren op de “zetel” van de apostel Petrus te zitten. Joseph Smith1 beweerde een
apostel te zijn. John Dowie2 en Frank Sandford3 en andere cultisten van de 19de
eeuw beweerden dat God het apostolisch ambt aan het herstellen was. En vandaag zijn er vele charismaten of “Derde Golf” evangelicals (zie
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf ) die hetzelfde geloven.
C. Peter Wagner is een van dezen. Voormalig professor aan het Fuller Theological Seminary werd Wagner beïnvloed door de dwaling van wijlen John Wimber van de Vineyard Kerken, en anderen, en heeft zich ingelaten met allerlei
soorten van onschriftuurlijke charismatische-stijl dingen zoals het aanvaarden
van vrouwelijke predikers, mirakelevangelisme, “spiritual mapping” en het binPeter Wagner
den van territoriale geesten.
Wagner beweert dat de Heilige Geest hem en zijn compagnons heeft geleid om het ambt van apostelen en profeten te herstellen, in de jaren (19)90. Hij maakt deel uit van de “Nieuwe Apostolische
Reformatie” en hij is de “Voorzittende Apostel” van de “Internationale Coalitie van Apostelen”. Hij
beweert dat God hem heeft aangesteld om “het lichaam van Christus enkele van de nieuwe dingen
mee te delen die de Geest tot de gemeenten zegt”4. In het beste geval is hij diep bedrogen.
Een site die ik terloops op het web opmerkte, beweert dat het Nieuwe Testament melding maakt van
in het totaal 24 apostelen. Maar hoeveel apostelen vinden wij daar in feite? Zie hierna.
_________________
Toen Hij op aarde was koos de Heer Jezus twaalf apostelen
De Heer Jezus koos twaalf mannen tot Zijn apostelen. Hun namen vindt u hier: Mattheüs 10:1-4;
Markus 3:13-19; Lukas 6:12-16; Handelingen 1:13.
Eén van hen, Judas, viel af en werd vervangen
De Heer Jezus (Handelingen 1:24) koos Matthias om Judas te vervangen (Handelingen 1:15-26).
Dit gebeurde kort na Zijn hemelvaart. Nu waren de Twaalf weer compleet. Zij vormen de twaalf
fundamentstenen van het komende Hemelse Jeruzalem:
“En de muur der stad had twaalf fundamenten, en daarin de namen van de twaalf apostelen van
het Lam” (Openbaring 21:14).
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Joseph Smith (Sharon (Vermont, V.S.), 23 december 1805 - 27 juni 1844) is de grondlegger van de Mormoonse leer
en stichter van de Kerk van Jezus Christus van de ‘Heiligen der Laatste Dagen’, zoals de Mormonen officieel heten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith .
2

John Alexander Dowie (* 25.5.1847 in Edinburgh, † 9.3.1907 in City of Zion) was a significant Scottish clergyman in
the U.S.. He was an evangelist and faith healer. 1888 he moved to United States and founded, in 1896, The Christian
Catholic Apostolic Church in Zion, Illinois, with himself as First 22 Apostle. He was the founder of the city of Zion,
Illinois. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dowie .
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Frank W. Sandford (1862-1948) was the founder and leader of a controversial, apocalyptic Christian cult known as
“The Kingdom”. Sandford born in Bowdoinham, Maine in 1862 and graduated from Bates College in Lewiston, Maine
in 1886. http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_sanford .
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Vgl. Openbaring 2:7, 11, 17, 28; 3:6, 13, 22.
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Na Zijn hemelvaart koos de Heer Jezus nog een bijzondere apostel
Na Zijn hemelvaart en na de verkiezing van Matthias, koos de Heer Jezus Saulus van Tarsus (Paulus) om een apostel te zijn (Handelingen 26:16). Hij is dan de laatste apostel die door Jezus persoonlijk werd verkozen. Hij behoort niet tot de Twaalf. Hij werd de “apostel der heidenen”: Handelingen 9:15; 22:21; Romeinen 11:13; Galaten 1:16; 2:8; Efeziërs 3:8; 1 Timotheüs 2:7; 2 Timotheüs
1:11.
Wat is een “apostel”?
Een apostel is een gezondene, bode of gezant. Grieks apostolos: bode, gezant (Prisma G/N).
De Heer Jezus zond Zijn apostelen in de wereld om het Evangelie te prediken, als ooggetuigen - zij
hadden Jezus gezien, ook na Zijn opstanding: Markus 16:15-16; Handelingen 1:8; 1 Johannes 1:1-4.
Tegelijk was het hun werk het fundament te leggen van de Kerk (Efeziërs 2:19-22). Zie verderop.
Kwalificaties van een apostel
A. De kwalificaties van een nieuwe apostel, gesteld in Handelingen:
“Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat
de Heere Jezus onder ons in- en uitging, vanaf de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij
van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding. En zij stelden een tweetal: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias” (Handelingen 1:2123).
Dus:
1. Een nieuwe apostel moest Jezus gevolgd hebben vanaf Zijn doop tot Zijn hemelvaart (Handelingen 1:21-22a).
2. Een nieuwe apostel moest een getuige zijn van Jezus’ opstanding (Handelingen 1:22b).
3. Een nieuwe apostel moest een man zijn (Handelingen 1:21a, 23).
B. Apostelen hebben de opgestane Heer Jezus Christus GEZIEN:
“Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien?” (1
Korinthiërs 9:1).
“En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalven. Daarna is Hij gezien van meer dan
vijfhonderd broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn
ontslapen. Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen
is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb” (1 Korinthiërs 15:5-9).
C. Apostelen van de Heer bezaten wonderlijke gaven om hun bedieningen te bevestigen:
“De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, en
wonderen, en krachten” (2 Korinthiërs 12:12).
D. Apostelschap was een gave om het fundament te leggen van de Kerk.
Zie de afbeelding van de universele Kerk als die van een gebouw in Efeziërs:
“Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar mede burgers van de heiligen en
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus Zelf de Hoeksteen is, op Wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een
heilige tempel in de Heere, op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woonplaats van God
door de Geest” (Efeziërs 2:19-22).
Geen apostelen vandaag
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Uit het vorige blijkt dat hedendaagse ‘apostelen’ niet aan de vereiste kenmerken van een apostel
kunnen voldoen.
Uit Efeziërs 2 volgt dat de apostelen het FUNDAMENT zijn. Men kan niet aannemen dat na tweeduizend jaar nog steeds aan het fundament van de Kerk moet gebouwd worden. Daarmee is de zaak
afgehandeld. In deze passage staat dat de Heer Jezus Christus de Hoeksteen is, de apostelen en profeten het fundament, en alle andere leden van de Kerk maken deel uit van het gebouw op dat fundament. Er zijn vandaag dus geen apostelen, en wij mogen er vandaag geen aanwijzen om deel uit
te maken van onze kerkstructuur.
Argumenten die men aanvoert voor hedendaagse apostelen
Er zijn er twee:
1. De Apostel Paulus:
Naast de Twaalf werd door Jezus nog een bijkomende apostel gekozen. Men zegt nu: het aantal
apostelen niet beperkt gebleven tot twaalf, en dus kunnen er nog meer apostelen zijn.
Maar Paulus heeft wel de Heer Jezus gezien (Handelingen 9:17; 1 Korinthiërs 9:1b; 15:8). Hij
claimde zijn gezag direct van Christus (1 Korinthiërs 11:23-26; 15:1-5). De apostel Petrus bevestigde dat Paulus dit gezag had (2 Petrus 3:2, 15-16). Dat kan men van hedendaagse ‘apostelen’ helemaal niet zeggen.
2. Anderen worden naast de Twaalf en Paulus - al dan niet terecht - apostel genoemd:
A) Jakobus de broer van Jezus:
“Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen
bij hem. En ik zag niemand anders [i.e. dan Petrus] van de apostelen dan Jakobus, de broer van
de Heere” (Galaten 1:18-19).
Hier staat niet louter Jakobus (die tot de Twaalf behoorde), maar ter onderscheiding “Jakobus de
broer van de Heere”. Bij de Twaalf behoorde Jakobus van Zebedéus en hier moest een duidelijk
onderscheid gemaakt worden.
Men kan hier ook niet met zekerheid concluderen dat Jakobus tot “de apostelen” (een grotere
groep dan de Twaalf) gerekend werd. Het vers zegt enkel met zekerheid dat Paulus Jakobus bezocht, niet de apostelen (de Twaalf minus Petrus).
“Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van wie het merendeel
nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al
de apostelen. En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien”
(1 Korinthiërs 15:6-8).
Dit is Jakobus de (half)broer van Jezus, die onderscheiden wordt van de twaalf apostelen (waarbij Jakobus, de zoon van Zebedéus). Het vers zegt gewoon dat de Heer na Zijn opstanding aan
Jakobus verscheen voordat Hij aan de twaalf apostelen verscheen.
B) Barnabas:
“Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, sprongen in
de menigte en riepen” (Handelingen 14:14)
Barnabas was een apostel van de Antiochische kerk, niet een formele apostel. Noteer dat de
kerk te Antiochië Barnabas en Saulus had uitgezonden (Handelingen 13:1-3). Hier dus een
apostel in de algemene betekenis van uitgezondene (i.e. zendeling) door een lokale kerk om het
Woord elders te bedienen. Hier geen scenario zoals in Markus 3:14-19 of Handelingen 1:12-14 slechts Handelingen 13:1-3. En Paulus was zowel een apostel van onze Heer als een uitgezondene (apostel) van de kerk te Antiochië.
C) Silvanus/Silas en Timotheüs:
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“Wij zochten geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus” (1 Thessalonicenzen 2:6).
Wie waren die apostelen naast Paulus? Men meent Silvanus5, ook Silas genaamd, en Timotheüs
(1 Thessalonicenzen 1:1).
Er bestaat echter geen verslag waarbij de Heer, of de twaalf apostelen, Silvanus/Silas aanstellen
als een formeel apostel. Maar er bestaat een Handelingen 13:1-3-achtig scenario waarvan men
zou kunnen zeggen dat hij is aangesteld als apostel (gezant, zendeling) van de kerk te Jeruzalem:
“Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen
uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, die
ook de naam Barsabas draagt, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders”
(Handelingen 15:22).
Silas ging dus mee met Paulus op zijn tweede zendingsreis. Hij was ook een profeet (Handelingen 15:32). En Timotheüs werd door Paulus gevonden aan het begin van deze zendingsreis en
hij nam hem mee. Andermaal wordt ons niet gezegd dat de Heer, of de Twaalf, hem aanstelden
als een formele apostel. Maar al reizend met Paulus en Silas, onder de machtiging van de Jeruzalemkerk, kon Timotheüs een apostel genoemd worden, d.w.z. een zendeling van die lokale
kerk.
D) Andronikus en Junias:
“Groet Androníkus en Júnias, mijn verwanten, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn
onder de apostelen, die ook vóór mij in Christus geweest zijn” (Romeinen 16:7).
Maar dit vers kan betekenen, en betekent ook waarschijnlijk, dat deze twee welbekend waren
onder de apostelen, niet dat zij apostelen waren. Geen bewijs dus.
Junias een vrouw?
Sommige charismaten hebben bovendien gemeend dat de naam Junias (Gr. Iounian) op een
vrouw slaat (en Andronikus haar man) en zien dat als een bewijs dat Paulus vrouwelijk leiderschap in de kerk aanmoedigde. In die interpretatie zou Junias ook de enige vermelde
vrouwelijke apostel zijn geweest.
Dit is vooreerst geheel in strijd met de Paulinische leer over de plaats van de vrouw in de
kerk. Bovendien schreef men in die tijd het Grieks nog zonder accenttekens en kan men uit
de tekst niet bewijzen dat de naam Junias op een vrouw slaat6. Al de rest is speculatie.
E) Apollos:
Apollos zou geassocieerd worden met apostelen (“wij”, “ons”) en zou daarom ook een apostel
zijn:
“En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Céfas;
en ik van Christus” (1 Korinthiërs 1:12).
“Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door wie gij geloofd hebt, en
dat, gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt;
maar God heeft de wasdom gegeven” (1 Korinthiërs 3:4-6).
“En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil;
opdat gij in ons zoudt leren, niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet, de een
om een ander, opgeblazen wordt tegen de ander. … 9 Want ik acht, dat God ons, die de laatste
apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot de dood verwezen; want wij zijn een schouwspel
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SV Kt. 1: “Silvanus: Deze wordt ook Silas genaamd, Hand. 17:4, en is gedurig metgezel van Paulus geweest in de
reizen door de landschappen van Macedonië, Griekenland en andere landen; Hand. 15:16”.
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Als men in latere tijden “ί” schreef, met accent aigu op de “”, dan betrof het een vrouw; schreef men
“â”, met accent-circumflex op de “”, dan betrof het een man. http://en.wikipedia.org/wiki/Junias .
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geworden voor de wereld, en de engelen, en de mensen. 10 Wij zijn dwazen om Christus’ wil,
maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij
verachten. 11 Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, … 12 En arbeiden, werkende
met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij
verdragen; 13 Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld
en aller afschrapsel tot nu toe” (1 Korinthiërs 4:6-13).
De conclusie laat ik aan de lezer over, maar ik zie hier geen bewijs voor een apostelschap van
Apollos.
F) Epafroditus:
“Maar ik heb nodig geacht Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had” (Filippenzen 2:25).
In het Grieks staat hier voor “gezant” het woord apostolon, en daarom is Epafroditus volgens
sommigen een apostel. De KJV vertaalt apostolon met “messenger” (boodschapper). Mijn vraag
aan u lezer: bekleedt Epafroditus het aangestelde ambt van apostel, of is hij gewoon een gezant
of boodschapper? Ik zie geen bewijs voor een apostelambt.
G) Niet genaamde apostel 1:
“En wij hebben ook met hem gezonden [Gr. sunepempsamen] de broeder, die lof heeft 7 in het
Evangelie door al de gemeenten” (2 Korinthiërs 8:18).
Hier een gezonden broeder die, naar sommigen menen, ook een apostel zou zijn. Het grondwoord is hier niet apostolos (bode, gezant, apostel) maar sumpempoo8. Ik onderscheid hier geen
apostel, u wel?
H) Niet genaamde apostel 2:
“Wij hebben ook met hen gezonden [Gr. sunepempsamen] onze broeder9, die wij in vele dingen
dikwijls beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen,
dat hij heeft tot u” (2 Korinthiërs 8:22).
Zoals onder punt G ook hier geen apostel te onderscheiden.
Conclusie
Buiten de twaalf apostelen en Paulus, waren er nog wel zo genoemde apostelen die wij vandaag
“zendelingen” zouden noemen, maar die niet de aanstelling, positie, het ambt, het gezag en de bekwaamheden hadden als de Twaalf en Paulus. Deze zendelingen kwamen overeen met de betekenis
van het Griekse woord apostolos: boodschapper of gezant, en zo waren zij apostelen in ruime zin.
Wij zouden kunnen zeggen dat wij vandaag apostelen hebben, maar we zouden ze beter zendelingen noemen, of bedienden/dienaren, opdat zij niet zouden verward worden met de twaalf apostelen
en de apostel Paulus. Er zijn geen apostelen vandaag!
Pas op voor ieder die vandaag beweert een apostel te zijn!!!
_____________________
Geraadpleegd:
SV 1977, HSV, SV Kanttekeningen; TR 1550; KJV 1611
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SV Kt. 31: “den broeder, die lof heeft: Deze menen vele oude leraars dat Lukas zou geweest zijn, die het Evangelie
van Christus beschreven heeft; maar alzo hier niet van het Evangelie te beschrijven, maar van het te prediken gesproken
wordt, zo is dat onzeker; gelijk ook dat het Barnabas zou zijn”.
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Strong’s 4842 - sumpempo - soom-pem'-po. from  - sun 4862 and  - pempo 3992; to despatch
in company:--send with. (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible).
9
SV Kt. 37: “onzen broeder, welken wij: Deze menen sommigen dat Apollos geweest zou zijn. Doch is ook onzeker”.
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Prisma G/N; Strong’s Exh. Concordance
Wikipedia, Engels
http://www.wayoflife.org/: Friday Church News Notes, 8 sept. 2006
http://www.bibleanswer.com
http://www.geocities.com/k9ocu/ApostlesHowMany.htm
http://www.unknownbible.com/question.html
Antithese: http://www.watchmanministries.org/marks_of_an_apostle.htm

Lees ook:
Zijn er nog Profeten vandaag?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf
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