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Korte samenvatting van het evangelie door ds  Sj. Maliepaard  
 

1. GENADE: Een volmaakt en gezond geestelijk leven is een 

geschenk, je kunt het niet verdienen. Rom. 6:23 b 

 

2. SCHEPPING: Want God schiep de mens goed, in de goede relatie 

tot Hem en elkaar. Gen 1:31 

 

3. ZONDEVAL: Maar het bleef niet goed. De mens werd 

ongehoorzaam aan God. Hij werd daardoor daadwerkelijk zondaar, 

schuldig voor God. Gen 3, Ps. 51 :6,7, Rom. 3:10,11,21. De mens kan 

zelf het niet meer goed maken. Jak 2:10, Ps. 130 Ez. 18:4 

 

4. DE HEERE GOD: Gods antwoord op de zondeval is rechtvaardig. 

Hij moet de zonde straffen met de hoogste straf. Gen 2:17, Gal 

3:10. Toch wil Hij niet dat wij verloren gaan. In Zijn barmhartigheid 

geeft Hij zelf de oplossing. Ef 2:8,9, Rom.6:23, Joh 3:16, 2 Pt 3: 9 Hij 

geeft ons de zgn. moederbelofte in Gen. 3:15 

 

5. UITWERKING VAN ZIJN VERKIEZENDE LIEFDE:  

a. Hij roept in Zijn verkiezende liefde Abra(ha)m om drager te 

zijn van deze belofte. Gen. 12:1-3. Met Hem en zijn zoon Izak 

en kleinzoon Jakob sluit God een eeuwig verbond. Om hen 

en hun nageslacht tot een God te zijn en zij tot Zijn volk. Gen. 

12:1-3,15, 17, 22:1etc. (Zie betekenis van Israël, lesbrief 1)  

b. Hij bevrijdt Israël uit Egypte, geeft hen geeft hen via de 

middelaar Mozes de Thora, met priester, heiligdom, offer en 

alle geboden.(Zie betekenis van de wet, lesbrief 2) en brengt 

hen in het beloofde land. 

 

6. VOLMAAKTHEID. Maar dit alles kon hen niet tot volmaaktheid 

brengen. Gods doel voor Israël en allen die bij Israël worden 

ingelijfd. Ps. 87. Daarom moest er een andere priester komen, naar 

de ordening van Melchizedek, die dat wel bracht. Hebr. 7:11, 8:1, 

10:1,10,14.  

a. Gods Zoon, Jezus is deze Hogepriester naar de ordening van 

Melchizedek 

i. Jezus Christus is daarom Israëls en ons enige houvast. 

Rom. 14:8 Hij is God en mens Joh. 1:1,14, en alleen Hij 
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kon de straf op de zonde in onze plaats dragen. Hij 

heeft Gods wet vervuld, is rechtvaardig en heilig voor 

God. Mat 5:17ev. Jes. 53:5,6. Joh 1:1,141 Pt 1:18,19, 2:24. 

b. Jezus, werd mens (Immanuel), in de gedaante gelijk aan het  

zondige vlees, Zelf niet zondig, om die zonden te veroordelen 

in het vlees Rom. 8:3,4 

c. Daardoor heeft Hij de rechtvaardige eis van de wet vervuld, in 

ons die niet in het vlees, maar in de Geest wandelen.  

i. God rekent ons toe wat Jezus heeft gedaan. Zijn tien is 

onze tien. Zijn gehoorzaamheid de onze, zijn lijden en 

sterven voor de zonde betekent onze vergeving en zijn 

opstanding betekent ons nieuwe leven. Rom. 3:24, 

4;25,8:4,5,  2 Kor.5:21 

 

7. GODS GEEST: Door de Geest wordt een verloren zondaar 

wedergeboren, geroepen tot het wonderbare licht, tot geloof 

gebracht, rechtvaardig gemaakt en geheiligd om tenslotte 

verheerlijkt te worden.  

a. Die Geest schenkt gave en bewerkt vrucht. Gal. 5:23ev en 

doet ons delen in al Christus weldaden en schatten. Zd 21 Hc 

 

8. WOORD VERKONDIGD: Deze blijde boodschap wordt verkondigd 

door mensen die daartoe door God gezonden zijn. Rom. 10:14-

17,En brengt mensen door Gods Geest tot een levend geloof.  

 

a. Door Hem in geloof aan te nemen staan we recht voor God 

en zijn we in Hem geheiligd en volmaakt. Rom.1:17, :21ev, 5:1. 

Fil 3:8,9  

b. Vertrouw je daarom toe aan Jezus Christus. Hand 16:30,31. 

c. En leef uit Zijn genade en liefde, in gehoorzaamheid en 

gemeenschap met Hem. Joh. 14:15, 18, 21-24 1 Joh :7-9. 1 

Kor   1:30 

d. Leef elke dag uit Zijn Woord als richtsnoer voor ons leven  

e. Hij geeft ons ook de gave van gebed. Ps. 119:105, O.V Matth. 

6:11ev. 

f. In gemeenschap met andere broeders en zusters Hand 2:42,  

v 


