
Hebr 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, 
let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus 
Jezus 

Math 
9:36-38 

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming 
bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals 
schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn 
discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. 
Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn 
oogst uitzendt 

Math 
10:1,2,5 

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun de 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…… 
deze twaalf zond Jezus uit. 

Joh 20:21 Jezus zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader mij 
gezonden heeft, zend ik ook u. 

  
Hand 
13:1,2,4 

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. ….. Zij dan, 
uitgezonden door de Heilige Geest vertrokken……. 

Hand 
14:14 

Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden….. 

Rom 16:7 Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de 
gevangenis hebben gezeten en onder de apostelen veel aanzien 
genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden 

1 Kor 9:5 Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen 
zoals ook de andere apostelen, de broers van de Heere en Kefas? 

Galaten 
1:18-19 

Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te 
bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik heb niemand 
anders van de apostelen gezien; alleen Jacobus, de broer van de 
Heere. 

Judas: 1 Judas een dienstknecht van Jezus Christus en de broer van 
Jakobus 

2 Kor 
8:23 

Wat Titus betreft: hij in mijn metgezel en medearbeider bij u; wat 
onze broeders betreft: zij zijn gezanten van de gemeenten, tot eer 
van Christus (APOSTOLOS) 



Titus 1:5 Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in 
orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad oudsten 
zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb.  

Fil 2:25 Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, 
mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en 
dienaar in wat ik nodig had. 

1 Tes 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de 
Thessalonicenzen…… 

1 Tes 2:6 Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van 
anderen, hoewel wij als apostelen van Christus, u tot last hadden 
kunnen zijn. 

  

Gal 1:1 Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet 
door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader 

1 Tim 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel 
van God, onze zaligmaker, en van de Here Jezus Christus, onze 
hoop 

1 Kor 
3:10 

Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als 
een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander 
bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop 
bouwt 

2 Kor 
12:12 

De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn 
volharding, in tekenen, wonderen en krachten 

  
Mar 
13:57 

En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: een 
profeet is niet ongeeerd. Behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. 

Hand 
11:27-29 

En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar 
Antiochië. En één van hen, wan 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. En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te 
sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. 

Hand 
13:1 

En er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten 
en leraars, namelijk Paulus en Barnabas, Simeon, die Niger 
genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen die met Herodes de 
viervorst opgegroeid en Saulus 

Hand 
15:32 

Judas nu en Silas, die zelf ook profeten waren bemoedigden de 
broeders met veel woorden en sterkten hen. 



Hand 
21:9 

Wij gingen naar het huis van Fillipus, de evangelist, die een van de 
zeven diakenen was en bleven bij hem. Deze had vier dochters, 
nog maagden, die profeteerden. 

2 Tim 4 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Hee Jezus Christus….. 
predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. 
Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en 
onderricht…..wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het 
werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. 

Hand 
8:5,6,7 

En Fillipus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun 
Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door 
Fillipus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen 
die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen 
die er onder luid schreeuwen uit; veel verlamden en kreupelen 
werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. 

Marcus 
16:15-18 

Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle 
schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. 
En hen die geloofd zullen hebben zullen deze tekenen volgen: in 
Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen 
zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks 
zullen drinken zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij 
de handen leggen en zij zullen gezond worden. 

 


