58. De VIJFVOUDIGE
bediening: Apostel

Een apostel sticht nieuwe gemeentes en leert andere Christenen hetzelfde te
doen. (Mobiele bediening)

Strong 652 A’postolos (afgeleid van Strong 649)
1) een gemachtigde, boodschapper, iemand uitgezonden met opdrachten
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Jezus als apostel

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse
roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze
belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan God , Die
Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in
heel Zijn huis.
Hebreeën 3:1-2 HSV

Sommige stromingen beweren dat er geen apostelen en profeten meer zijn

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers van de heiligen
en huisgenoten van God, gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten,
waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en
op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd,
verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op
Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning
van God, in de Geest.
Efeze 2:19-22 HSV

En als laatste van allen is Hij ook aan
mij verschenen, als aan de ontijdig
geborene. Ik immers ben de minste
van de apostelen – ik die het niet
waard ben een apostel genoemd te
worden, omdat ik de gemeente van God
vervolgd heb.
1 Korinthe 15:8-9 HSV

De 5 voudige bediening werd na de hemelvaart als "gaven" gegeven

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de
gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat
betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst
neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die
neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle
hemelen om alle dingen te vervullen.
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als
profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen
als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het
werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus,
Efeze 4:8-12 HSV

Er zijn ook valse apostelen die zich voordoen als engelen van het licht!

Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die
zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de
satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets
bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van
gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.
2 Korinthe 11:13-15 HSV
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de
zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die te midden van de zeven
gouden kandelaren wandelt: Ik ken uw werken, uw inspanning en
uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen,
en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij
apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij
leugenaars zijn.
Openbaring 2:1-2 HSV

Drie belangrijke aspecten zijn karakteristiek voor alle apostelen sinds Pinksteren:

Ten eerste: zij worden gekozen door een werk van de Heilige Geest binnen
een plaatselijke gemeente.
Ten tweede: zij worden door die gemeente uitgezonden om een speciﬁeke
taak uit te voeren; en wanneer hun taak is afgerond, wordt van hen verwacht
dat ze verslag uitbrengen in de gemeente die hen heeft uitgezonden.
Ten derde: apostelen zijn geen autocraten of geestelijke dictators. Zij hebben
niet de vrijheid om overal heen te gaan waar ze maar willen, willekeurige
afspraken te maken of opdrachten te geven aan jan en alleman. Zij zijn
verantwoording verschuldigd voor hun gedrag en hun bediening aan de
gemeente die hen uitzendt. Als zij niet aan deze geestelijke vereisten voldoen,
heeft die gemeente het recht zich terug te trekken van haar verplichtingen
aan hen als hun apostelen.
Bron: Gods kerk herontdekt van Derek Prince

Discipelen worden apostelen als ze uitgezonden zijn

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht
over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere
ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de twaalf
apostelen zijn deze: (Alle namen enz.)
Vers 5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult
u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen
enkele stad van de Samaritanen binnengaan,
Mattheüs 10:1-5 HSV
En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en
berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen
hadden.
Markus 6:30 HSV

Paulus en Barnabas werden eerst leraars en profeten genoemd, maar na hun
uitzending pas apostelen. Na hun zendingsreis brachten ze verslag uit

En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele
profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger
genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met
Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl
zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest:
Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het
werk waartoe Ik hen geroepen heb.
Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen
opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden
door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren
vandaar naar Cyprus.
Handelingen 13:1-4 HSV

Apostelen maken discipelen, bemoedigen die en stichten gemeenten
door ouderlingen aan te stellen

Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden
zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen:
Vers 21 En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden
en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre,
Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de
discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat
wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten
ingaan.
En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor
hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden,
droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden. En na
Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië.

En toen zij in Perge het Woord gesproken hadden,
kwamen zij naar Attalia. En daarvandaan voeren zij
naar Antiochië, waar zij aan de genade van God
opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht
hadden.
Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de
gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor
grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij
voor de heidenen de deur van het geloof geopend
had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de
discipelen.
Handelingen 14:14, 21-28 HSV

De volharding en tekenen en wonderen horen bij een apostel. De bovennatuurlijke
dingen dienen om mensen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen

Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten
zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke
kracht.
2Corinthiërs 12:12 NBV
Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet
door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot
gehoorzaamheid te brengen , in woord en daad, door de
kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de
Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom,
tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld.
Romeinen 15:18-19 HSV

Apostel zijn is niet makkelijk, want je zult de meeste vervolging krijgen

Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats
toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de
wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden.
Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo
geweldig wijs bent; wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u
staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht.
Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we
nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen
we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we;
worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan
antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot
van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.
1 Korinthe 4:9-13 NBV

Andere apostelen in de Bijbel:

Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de
gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten
en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden.
Romeinen 16:7 NBV
Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn
broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant (Strong 652
Apostolos) en dienaar in wat ik nodig had,
Filippenzen 2:25 HSV
Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en werkt met ons mee ten
dienste van u. Wat de twee andere broeders betreft: ze zijn de
vertegenwoordigers (Strong 652 Apostolos) van de gemeenten in
Macedonië en strekken Christus tot eer.
2 Korinthe 8:23 NBV

45. De VIJFVOUDIGE
bediening: Profeet

Een profeet geeft boodschappen door van God en traint andere Christenen hoe ze ook
kunnen profeteren. (Mobiele bediening)
Strong 4396 Grieks: Pro’phetes

1) in Griekse geschriften, een uitlegger van de orakels of andere verborgen dingen
2) iemand die, bewogen door de Geest van God en derhalve Zijn woordvoerder, de
mensen plechtig bekendmaakt wat hij door inspiratie ontvangen heeft, vooral
betreffende toekomstige gebeurtenissen, vooral met betrekking tot de zaak en het
koninkrijk van God en het behoud van de mensen
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Profeet komt van het Griekse woord ‘prophetes’ , wat letterlijk betekent ‘iemand
die het voort zegt’.Een profeet spreekt een speciale boodschap die hij rechtstreeks
van God heeft ontvangen, voor een speciﬁek moment en een speciﬁeke plek.
Bron: Gods kerk herontdekt van Derek Prince

De taak van profeten: Spreken namens God door de bemoedigen en te
waarschuwen, een profeet zegt niet wat de mensen willen horen maar wat de
Heere tegen ze zegt

Wie echter profeteert, spreekt tot mensen
woorden van opbouw en vermaning en troost.
1 Korinthe 14:3 HSV
Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren,
bemoedigden de broeders met veel woorden en
sterkten hen.
Handelingen 15:32 HSV

En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem
waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen
naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de
zeven diakenen was, en bleven bij hem. Deze had vier
dochters, nog maagden, die profeteerden.
En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere
profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij
kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat
hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had,
zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze
gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem
binden en in de handen van de heidenen overleveren.

Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de
mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem
zou gaan. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u
nu dat u huilt en mijn hart week maakt?
Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te
worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor
de Naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet
liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en
zeiden: Laat de wil van de Heere geschieden.
Handelingen 21:8-14 HSV

De geesten zijn aan de profeten onderworpen dus die kunnen zelf
bepalen of ze spreken/stil zijn

En de geesten van de profeten zijn aan de profeten
zelf onderworpen. Want God is geen God van
wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten
van de heiligen.
1 Korinthe 14:32-33 HSV
- Profetie als de gaven van de Geest
- Profeteren in vreemde talen en de uitleg ervan

Profeten werken in teams zodat ze elkaars profetieën kunnen beoordelen

En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar
Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op
en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou
zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius.
Handelingen 11:27-28 HSV
En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten
en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd,
Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst,
opgegroeid was, en Saulus.
Handelingen 13:1 HSV
En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het
beoordelen.
1 Korinthe 14:29 HSV

Jezus als profeet

Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan
had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk
de Profeet, Die in de wereld komen zou.
Johannes 6:14 HSV
Veracht de profetieen niet, maar beproef alle dingen en behoud het goede

Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën
niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.
1 Thessalonicenzen 5:19-21 HSV

Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie
verstandig is, let op elke stap.
Spreuken 14:15 NBV
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat
ten dele is, tenietgedaan worden.
1 Korinthe 13:9-10 HSV
Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de
geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse
profeten in de wereld uitgegaan.
1 Johannes 4:1 HSV

Er zullen valse profeten als roofzuchtige wolven in schapenvacht de gemeente
binnenkomen, je kan ze aan de vruchten herkennen

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in
schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige
wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men
plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een
slechte boom brengt slechte vruchten voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en
een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun
vruchten herkennen.

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen
is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen:
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid
werkt!
Mattheüs 7:15-23 HSV

De valse profeten in de tijd van Jeremia vertelde dat het allemaal “vrede, vrede” was

Bij de profeten van Samaria heb Ik wel ongerijmde dingen
gezien: zij profeteerden namens de Baäl en misleidden Mijn volk
Israël. Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets
afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij
hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich
bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en
zijn inwoners als Gomorra.
Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten over deze
profeten: Zie, Ik ga hun alsem te eten geven en galwater te
drinken, omdat van de profeten van Jeruzalem heiligschennis is
uitgegaan over heel het land. Zo zegt de HEERE van de
legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die
tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen
uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE .

Steeds zeggen zij tegen hen die Mij verwerpen:
De HEERE heeft gesproken: U zult vrede hebben;
en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat:
Geen onheil zal over u komen.
Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan,
en Zijn woord gezien en gehoord, wie heeft op
Zijn woord acht geslagen en ernaar geluisterd?
Zie, een storm van de HEERE , grimmigheid is
uitgegaan, een wervelende storm: op het hoofd
van de goddelozen stort hij neer.

De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot
Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de
gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat
duidelijk begrijpen. Ik heb die profeten niet
gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen.
Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan
profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan
hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en
hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte
weg en van hun slechte daden.
Jeremia 23:13-22 HSV

Een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad

En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te
onderwijzen; en velen die luisterden, stonden er versteld van en
zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit voor
wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn
handen gebeuren? Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria
en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn
Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.
En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in
zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En Hij kon daar
geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen
op en genas hen. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En
Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs.
Markus 6:2-6 HSV
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