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1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving...



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving,

dat Christus stierf
ten behoeve van onze zonden

(...)

Christus stierf om te kunnen opstaan



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving,

dat Christus stierf 
ten behoeve van onze zonden

(...)

niet: om de straf op onze zonden te dragen
maar: om nieuw leven te geven- zonder zonden! 



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving, 

dat Christus stierf 
ten behoeve van onze zonden 

(...)
4 en dat hij werd begraven 

en werd opgewekt op de derde dag
(...).

Paulus predikte de opgewekte Christus!
• het sterven en begraven worden was 

daarvoor de introductie.



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving, 

dat Christus stierf 
ten behoeve van onze zonden 

(...)
4 en dat hij werd begraven 

en werd opgewekt op de derde dag 
(...).

5 En hij werd gezien door ...

het bewijs van de honderden ooggetuigen



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving, 

dat Christus stierf 
ten behoeve van onze zonden 

(...)
4 en dat hij werd begraven 

en werd opgewekt op de derde dag 
(...).

5 En hij werd gezien door ...



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie 
in de eerste plaats over, 
hetgeen ik ook ontving, 

dat Christus stierf 
ten behoeve van onze zonden, 

naar de Schriften,
4 en dat hij werd begraven 

en werd opgewekt op de derde dag,
naar de Schriften.

5 En hij werd gezien door ...

Paulus bracht het Evangelie door het OT te openen!





Handelingen 13

30 Maar God wekte hem op 
vanuit de doden...

1



Handelingen 13

30 Maar God wekte hem op 
vanuit de doden,

31 en hij is op meerdere dagen gezien 
door degenen die met hem opgingen

van Galilea tot in Jeruzalem, 
die nu zijn getuigen zijn bij het volk.

1

één keer zelfs 500 broeders tegelijk 



Handelingen 13

32 En wij evangeliseren jullie 
dat de belofte 

die aan de vaderen geschiedde,
33 dat God deze volledig heeft vervuld 

aan hun kinderen...

1

het goede bericht is:
GOD heeft zijn belofte vervuld!



Handelingen 13

32 En wij evangeliseren jullie 
dat de belofte 

die aan de vaderen geschiedde,
33 dat God deze volledig heeft vervuld 

aan hun kinderen,
door Jezus te doen opstaan...

1

het goede bericht is:
de opgestane Christus!



Handelingen 13

32 En wij evangeliseren jullie 
dat de belofte 

die aan de vaderen geschiedde,
33 dat God deze volledig heeft vervuld 

aan hun kinderen, 
door Jezus te doen opstaan, 
zoals ook in de tweede psalm 

staat geschreven: 
"je bent mijn Zoon, 

vandaag heb ik je verwekt".

1

nl. verwekt uit de doden





Handelingen 17

2 En Paulus ging, 
zoals hij gewoon was, 

bij hen binnen 
en drie sabbatten achtereen 
argumenteerde hij bij hen 

vanuit de Schriften...
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Handelingen 17

3 ... ontsluitende en voorzettende, 
dat de Christus moest lijden 
en opstaan vanuit de doden 
en dat deze de Christus is, 

Jezus, die ik jullie verkondig.

2

in Hand.16:14 gebruikt 
voor het openen Lydia's hart



Handelingen 17

3 ... ontsluitende en voorzettende, 
dat de Christus moest lijden 
en opstaan vanuit de doden 
en dat deze de Christus is, 

Jezus, die ik jullie verkondig.

2

in Hand.16:34 gebruikt i.v.m. 
het aanrichten van een tafel



Handelingen 17

3 ... ontsluitende en voorzettende,
dat de Christus moest lijden 
en opstaan vanuit de doden 
en dat deze de Christus is, 

Jezus, die ik jullie verkondig.

2





Handelingen 17

30 Welnu dan, 
met voorbijzien van de tijden 

van de onwetendheid 
geeft God nu de opdracht aan de mensen, 

allen overal zich te bezinnen...

3



Handelingen 17

30 Welnu dan, 
met voorbijzien van de tijden 

van de onwetendheid 
geeft God nu de opdracht aan de mensen, 

allen overal zich te bezinnen,
31 omdat Hij een dag bepaalde, 

waarin Hij aanstaande is 
de bewoonde wereld te oordelen 

in rechtvaardigheid...

3

een goed bericht... in een wereld van onrecht



Handelingen 17

30 Welnu dan, 
met voorbijzien van de tijden 

van de onwetendheid 
geeft God nu de opdracht aan de mensen, 

allen overal zich te bezinnen,
31 omdat Hij een dag bepaalde, 

waarin Hij aanstaande is 
de bewoonde wereld te oordelen 

in rechtvaardigheid
door een man die Hij aanwees, 
geloof verschaffend aan allen, 

door hem uit de doden te doen opstaan.

3

nl. vanuit de Schriften! 





Handelingen 26

22 Ik sta dan (...)
en geef getuigenis 

aan zowel klein als groot, 
niets zeggend 

buiten wat de profeten en Mozes spraken
van hetgeen aanstaande was te geschieden...

4



Handelingen 26

22 Ik sta dan (...)
en geef getuigenis 

aan zowel klein als groot, 
niets zeggend 

buiten wat de profeten en Mozes spraken 
van hetgeen aanstaande was te geschieden,

23 namelijk dat de Christus zou lijden 
en als eerste 

vanuit opstanding van doden, 
het aanstaande licht zou aankondigen, 

zowel aan het volk 
als aan de natiën.
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samenvatting:

❑ het Evangelie is een goed BERICHT omdat het een 
mededeling is van gedocumenteerde feiten;
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bewijst dat GOD zijn belofte heeft vervuld;



samenvatting:

❑ het Evangelie is een goed BERICHT omdat het een 
mededeling van gedocumenteerde feiten;

❑ Het Evangelie is een GOED bericht omdat het 
bewijst dat GOD zijn belofte heeft vervuld;

❑ het Evangelie zoals Paulus onder de natiën 
verkondigde was gebaseerd op de Hebreeuwse 
Bijbel (OT).



de volgende keer:

❑ HOE toont de Hebreeuwse Bijbel aan dat Jezus de 
beloofde Messias is? 

❑ om WELKE (soort) beloften gaat het?


