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===========================
EEN VERGELIJKING TUSSEN DE
BEDIENING VAN DE TWAALF EN
VAN PAULUS
Helaas heerst er verwarring in de
leer van de kerken. Dit komt
hoofdzakelijk doordat men de
bediening van de apostel Paulus
niet onderscheidt van die van de
andere twaalf apostelen.
De meerderheid van de oprechte
gelovigen schijnen zichzelf nooit te
hebben afgevraagd: Waarom Paulus? Zij
overwegen dat onze Heere in Zijn
zogenaamde grote opdracht, de andere
apostelen uitzond om 'al de volken te
onderwijzen' (Mattheüs 28:19). Maar niet
dat Hij daarna een andere apostel riep.
Ook overwegen ze niet dat de twaalf
middels hun leiders, tot een plechtige
overeenkomst kwamen met deze andere
apostel, dat hij naar de heidenen zou
gaan, terwijl zij hun bediening tot Israël
zouden beperken (Galaten 2:7-9).
"En toen Jakobus, en Céfas (=Petrus), en
Johannes, die geacht waren pilaren te
zijn, de genade, die mij gegeven was,
bekenden, gaven zij mij en Bárnabas de

rechterhand der gemeenschap, opdat wij
tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis
zouden gaan;" (Galaten 2:9) Daarom kon
Paulus enige jaren na 'de grote opdracht'
aan de elf (weer twaalf in Handelingen
1:15-26), verklaren:
"WANT IK SPREEK TOT U, HEIDENEN,
VOOR ZOVER IK DE APOSTEL DER
HEIDENEN BEN; IK MAAK MIJN
BEDIENING HEERLIJK;" (Romeinen
11:13).
Paulus zelf benadrukt steeds zijn aparte
apostelschap en zijn boodschap. Driemaal
spreekt hij van "mijn Evangelie"
(Romeinen 2:16; 16:25; 2 Timotheüs 2:8)
en herhaaldelijk gebruikt hij soortgelijke
uitdrukkingen zoals: "het Evangelie, dat ik
u verkondigd heb" (1 Korinthiërs 15:1),
"het Evangelie, hetwelk door mij
verkondigd is" (Galaten 1:11) en "het
Evangelie ..., dat ik predik onder de
heidenen" (Galaten 2:2).
Steeds opnieuw maakt hij duidelijk dat hij
zijn boodschap van de Here ontvangen
heeft (1 Korinthiërs 11:23) door
rechtstreekse openbaring (Galaten 1:12,
Efeziërs 3:1-3). "Maar ik maak u bekend,
broeders, dat het Evangelie, hetwelk door
mij verkondigd is, niet is naar de mens.
Want ik heb het ook niet van een mens
ontvangen, noch geleerd, maar door de
openbaring van Jezus Christus." (Galaten
1:11,12)
Paulus vervloekt zelfs een ieder die aan
de heidenen een evangelie verkondigt
buiten hetgeen hij verkondigd heeft
(Galaten 1:8). Daarom horen wij hem
telkens (in verschillende bewoordingen)
zeggen: Volg mij (1 Korinthiërs 4:16;
11:1; Filippensen 3:17, 1
Thessalonicensen 1:6, 2
Thessalonicensen 3:9).
Dit betekent, dat het profetische
programma, waarvan de 'grote opdracht'
een onderdeel was, werd onderbroken
door de bedeling van God′s genade door
Paulus. Vandaar dat het belangrijk is om
de boodschap en de bediening van
Paulus te onderscheiden van die van de
twaalf.

