BEVESTIGING VAN DE AUTORITEIT VAN PAULUS
Shorewood Bible Church

“1Kor.14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die
erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn.
Paulus is een door God uitverkoren vat.
“Hand.9:15: Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want

deze is Mij een

uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de
koningen, en de kinderen Israels.
Paulus is een dienaar en getuige van God.
“Hand.26:16: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u
te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien
hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen;
Paulus is een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God.
“Rom.1:1 : Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen

apostel,

afgezonderd tot het Evangelie van God,
Paulus is apostel der Heidenen gemaakt.
“Rom.11:13 : Want ik spreek tot u, heidenen, voor
ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

zoveel ik der heidenen apostel

Paulus: Een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen.
“Rom.15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder

de

heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der
heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.
Paulus predikt “mijn evangelie”.
“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van
de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;
Paulus een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God.
“1Kor.1:1 : Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus,

door den

wil van God, en Sosthenes, de broeder,
Paulus door Christus gezonden.
“1Kor.1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van
Christus niet verijdeld worde.
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Paulus is: Naar de genade Gods………. een wijs bouwmeester.
“1Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een

wijs

bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een
iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
Paulus geeft de instructie: “zijt mijn navolgers”.
“1Kor.4:16: Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.
Paulus geeft de instructie: “zijt mijn navolgers”.
“1Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
Paulus is belast met het uitdelen van het evangelie.
“1Kor.9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de

uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.
Opmerking: King James Bible: 1Cor.9:17: For if I do this thing willingly, I have a reward: but
if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.
In de Statenvertaling ontbreekt: “of the gospel”. Het woord “uitdeling” heeft ook
de betekenis van “bedeling”. Dus: “een bedeling van het evangelie”.
Paulus heeft van den Heere ontvangen.
“1Kor.11:23: Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u
overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden
werd, het brood nam;
Paulus maakt ten eerste bekend, hetgeen hij ook ontvangen heeft.
“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven,

hetgeen ik ook

ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de
Schriften;
Paulus getuigt: “ten laatste van allen is Hij ook van mij………gezien”.
“1Kor.15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig
geborene, gezien.
Paulus is: “een apostel van Jezus Christus, door den wil van God”.
“2Kor.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door

den wil van

God, en Timotheus, de broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, met
al de heiligen, die in geheel Achaje zijn:
Paulus is een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus
Christus
“Gal.1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een

mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de
doden opgewekt heeft),
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Paulus getuigt: dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van

mij

verkondigd is, niet is naar den mens.
Paulus getuigt: ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de
openbaring van Jezus Christus.
“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch

geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.
Paulus getuigt:
“Gal.1:15-16: 15 Maar

wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van
mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen
door Zijn genade,16 Zijn Zoon in mij te openbaren,
opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de
heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan

met vlees en bloed;
Paulus informeert de andere apostelen betreffende het evangelie der onbesnedenen.
“Gal.2:1-9: 1 Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met
Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. 2 En ik ging op door een
openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen;
en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins
tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. 3 Maar ook Titus, die met mij was, een
Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. 4 En dat om der
ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te
verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden
tot dienstbaarheid brengen. 5 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken
met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven. 6
En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren,
verschilt mij niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die
geacht waren, hebben mij niets toegebracht. 7 Maar daarentegen, als

zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid
toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8
(Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die
wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas,
en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was,
bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat
wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;
Paulus een apostel van Jezus Christus, door den wil van God
“Ef.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God,
aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Paulus is de bedeling der genade Gods gegeven.
“Ef.3:1-9: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die
heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der
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genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door
openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige
woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken
mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere
eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk
dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik
een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is,
naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze
genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den
onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen
verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen
verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;
Paulus spoort aan “weest mede mijn navolgers” tot “een voorbeeld”.
“Fil.3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo
wandelen, gelijk gij ons tot een

voorbeeld hebt.

Paulus Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat
“Fil.4:9: Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij

gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
Paulus een apostel van Jezus Christus, door de wil van God
“Kol.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus,
Timotheus, de broeder,

door de wil van God, en

Paulus is een dienaar geworden naar de bedeling van God.
“Kol.1:25-29: 25 Welker dienaar ik geworden ben,

naar de bedeling van

God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26
Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie
God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer
verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der
heerlijkheid; 28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk
mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een
iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; 29 Waartoe ik ook
arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Paulus een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God
“1Tim.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus,

naar het bevel van

God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is,
Paulus heeft het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is
“1Tim.1:11: Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods,

dat
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mij toebetrouwd is.
Paulus verkreeg barmhartigheid opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn
lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld.
“1Tim.1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in

mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou
betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten
eeuwigen leven.
Paulus een apostel van Jezus Christus, door den wil van God.
“2Tim.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus,
naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is,

door den wil van God,

Paulus een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen.
“2Tim.1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een

apostel, en een

leraar der heidenen;
Paulus predikt dat Christus is opgewekt “naar mijn Evangelie”.
“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de

doden is opgewekt,
Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;

Paulus een apostel van Jezus Christus.
“Titus 1:1: Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus,
naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de
godzaligheid is;
Paulus predikt Zijn Woord dat hem toebetrouwd is.
“Titus 1:3: Namelijk Zijn Woord, door de prediking,

die mij toebetrouwd

is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon,
naar het gemeen geloof:

De Apostel Petrus bevestigt de autoriteit van Paulus.
“Hand.15:11-12: 11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig
te worden, op zulke wijze als ook zij. 12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas
en Paulus verhalen, wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan
had.

“Gal.2:2-9: 2 En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik
predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik
niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. 3 Maar ook Titus, die met mij was, een
Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. 4 En dat om der ingekropen valse
broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in
Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. 5 Denwelken wij ook
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niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u
zou verblijven. 6 En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds
waren, verschilt mij niet; God neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht
waren, hebben mij niets toegebracht. 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het
Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die
in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk
in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren
te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand
der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

“2Petrus 3:15-18: 15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs
ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven
heeft; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige
dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook
de andere Schriften, tot hun eigen verderf. 17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende,
wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt
van uw vastigheid; 18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Vertaler: L. H. Meijer.
E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl
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