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▪ de website Goedbericht.nl
o in 2000 van start gegaan
o dagelijks bijdragen toegevoegd (blogs, lezingen, 

audio's, video's, Q&A's, enz.);
o talloze onderwerpen - waar gaat het om?
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✓ wat "er staat geschreven"
✓ en... wat "er is geschied" - historische feiten
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▪ de inhoud - het is een goed bericht!
❖ God is werkelijk GOD

✓ almachtig & alwetend
✓ The'os = Plaatser
✓ alles verloopt volgens Plan
✓ ook het kwaad dient GODS doel
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❖ GOD brengt alles tot een goed einde!

✓ Jezus Christus is "de Redder van de wereld"

"... wij weten, dat Hij waarlijk 
de Redder van de wereld is, 

de Christus."
Johannes 442



▪ de inhoud - het is een goed bericht!
❖ GOD brengt alles tot een goed einde!

✓ Jezus Christus is "de Redder van de wereld"
✓ alle mensen worden... 

o gered

"God, onze Redder, die wil 
dat alle mensen gered worden..."

1Timotheüs 24

"Want hiertoe zwoegen wij en strijden wij, omdat we 
onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die 

de Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen. "
1Timotheüs 410



▪ de inhoud - het is een goed bericht!
❖ GOD brengt alles tot een goed einde!

✓ Jezus Christus is "de Redder van de wereld"
✓ alle mensen worden... 

o gered 
o gerechtvaardigd

"Want allen zondigden, en hebben tekort van de 
heerlijkheid van God en worden om niet 

gerechtvaardigd, in de genade van Hem..."
Romeinen 323,24

"Zo dan, zoals door één misstap voor alle mensen tot 
veroordeling [was], zo ook door één rechtsuiting voor 

alle mensen tot rechtvaardiging van leven. "
Romeinen 518



▪ de inhoud - het is een goed bericht!
❖ GOD brengt alles tot een goed einde!

✓ Jezus Christus is "de Redder van de wereld"
✓ alle mensen worden... 

o gered 
o gerechtvaardigd
o levend gemaakt 

"Want evenals in Adam allen sterven, zó zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt worden. 
Ieder echter in de eigen rangorde..."

1Korinthe 1522,23



▪ de inhoud - het is een goed bericht!
❖ GOD brengt alles tot een goed einde!

✓ Jezus Christus is "de Redder van de wereld"
✓ alle mensen worden... 

o gered, 
o gerechtvaardigd, 
o levend gemaakt 
o en elk schepsel verzoend

"... en door hem afdoende, 
het al tot Zich te verzoenen, 

vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem, 
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."

Kolosse 120



▪ uitgangspunten
❖ leidraad is het Evangelie zoals Paulus dit onder 

de natiën mocht bekendmaken;

"... waarin ik (=Paulus) werd gesteld, 
heraut en apostel (waarheid spreek ik, ik lieg niet) 

leraar van natiën, in geloof en waarheid."
1Timotheus 27



▪ uitgangspunten
❖ leidraad is het Evangelie zoals Paulus dit onder 

de natiën mocht bekendmaken;
✓ Jezus' uitsluitend gezonden tot het huis van 

Israël

"Maar hij (=Jezus) antwoordde en zei: 
ik ben uitsluitend afgevaardigd tot de verloren 

schapen van het huis Israëls."
Matteüs 1524



▪ uitgangspunten
❖ leidraad is het Evangelie zoals Paulus dit onder 

de natiën mocht bekendmaken;
✓ Jezus' uitsluitend gezonden tot het huis van 

Israël
✓ de bediening van Jakobus, Petrus en 

Johannes gericht op "de besnijdenis"

"... hebben Jakobus en Kefas (=Petrus) en Johannes, die 
voor steunpilaren golden, aan mij en Barnabas de 

rechterhand van gemeenschap gegeven, opdat wij voor 
de natiën zouden zijn, maar zij voor de besnijdenis."

Galaten 27



▪ uitgangspunten
❖ leidraad is het Evangelie zoals Paulus dit onder 

de natiën mocht bekendmaken;
✓ Jezus' uitsluitend gezonden tot het huis van 

Israël;
✓ de bediening van Jakobus, Petrus en 

Johannes gericht op "de besnijdenis"
✓ Paulus' boodschap - GODS woord voor 

vandaag!

Israël Israël
pauze- Paulus

natiën
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▪ uitgangspunten
❖ de Bijbel bewijst en verklaart zichzelf

✓ de Bijbel bewijst zich in profetie

"Ik, die van den beginne, de afloop vertel en vanouds 
wat nog niet is geschied. Die zegt: mijn raad zal bestaan 

en Ik doe al wat Ik verlang..."
Jesaja 4610



▪ uitgangspunten
❖ de Bijbel bewijst en verklaart zichzelf

✓ de Bijbel bewijst zich in profetie
✓ de Bijbel is een verzameling van zeventig 

'puzzelstukjes' - maar één geheel vormend!
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▪ uitgangspunten
❖ GB beroept zich uitsluitend op "er staat 

geschreven" - de Bijbel alléén
✓ onafhankelijk van elke kerkelijke instantie;
✓ uitgaand van de grondtekst van de Bijbel

o bijbelvertalingen vaak 'gekleurd' door 
theologie

o GB voorstander van het 'concordante 
vertaalprincipe'


