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DIE EVANGELIE. 
 
Die eerste drie woorde waarna ons saam gekyk het in die Bybel, is die 
woorde wet, wetsonderhouding en liefde. Ons het gesien hierdie drie woorde 
gaan oor die Tien Gebooie. Die wet is die Here se gebooie, 
wetsonderhouding is om die gebooie te gehoorsaam en liefde is die bedoeling 
van elke gebod in die Tien Gebooie. 
 
Nou gaan ons na ŉ heel ander woord kyk in die Bybel. Dit is die woord “ die 
evangelie.” 
 
Kom ons kyk na ŉ paar gedeeltes in die Bybel wat ons vir ŉ beskrywing gee 
van wat hierdie woord beteken. Dit is hoe ons Bybellees. Ons kyk na hoe die 
Bybel self verduidelik wat die Bybel sê. Die Bybel wys ons self wat hierdie 
woord “die evangelie” beteken. 
 
 
1. Romeine 1. 
“Van Paulus, ’n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie 

van God. 
2 
Hierdie evangelie het Hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, 

3 
en dit 

handel oor sy Seun. As mens is Hy uit die geslag van Dawid gebore; 
4 
op grond van sy opstanding uit 

die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus 

Christus ons Here. 
5 
Deur Hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, 

om tot eer van sy Naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. 
6 
Julle is hierby inbegrepe; 

ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort.” 

 
In hierdie verse wys Paulus wat is die evangelie. 
 
Vers 1. “Van Paulus, ’n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die 

evangelie van God. 
In hierdie vers kry ons nou hierdie woord: “die evangelie.” Paulus vertel dat 
die Here hom geroep het om 'n apostel te wees en dan wys hy wat se werk 
moet ŉ apostel doen. Die evangelie is die werk waarvoor ŉ predikant geroep 
word deur die Here. Die woord apostel wys dit is iemand wat afgesonder is 
om die evangelie vir die eerste keer na Jesus se Hemelvaart onder die nasies 
te verkondig. Apostels was die eerste predikers van die evangelie na Jesus 
se opstanding gewees.  
 
Hierdie vers wys ons dat die eerste predikante se werk was om die evangelie 
te preek. Dit is vandag nog volgens die Bybel predikante se werk: hulle preek 
en leer die evangelie. 

 
Vers 2. 2 

Hierdie evangelie het Hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig 
In hierdie vers wys Paulus dat hierdie saak wat die evangelie genoem word al 
in die die Ou Testament aangekondig was deur die predikante van die Ou 
Testament. Hulle was profete genoem. Hierdie predikante het gepreek dat die 
evangelie van God op pad is. 
 
Vers 3. 3 

en dit handel oor sy Seun. 
Nou begin Paulus verduidelik wat is die evangelie. Hy sê dit handel oor sy 
Seun. Die woordjie “dit” verwys na die evangelie in verse 1 en 2. Só, ons kan 
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hierdie sin dan só lees: die evangelie handel oor sy Seun. Wie se Seun? Dit is 
God die Vader se Seun. So as jy wil weet waaroor die evangelie gaan word 
dit baie kort só opgesom: die evangelie gaan oor die Seun van God die 
Vader. 
 
Nou verduidelik Paulus hierdie opsomming verder. Die evangelie gaan oor 
alles wat die Seun van die Vader gedoen het en met Hom gebeur het. 
 
Daarom gaan die evangelie oor die Seun en “As mens is Hy uit die geslag van Dawid 

gebore;” 
 
Waaraan laat hierdie woorde jou dink: gebore uit die geslag van Dawid? 
Wanneer vier ons as kerk so ŉ geboorte uit die geslag van Dawid? Dit is met 
Kersfees. Met Kersfees vier ons die fees dat Jesus in die stad van Dawid 
gebore is. Dit is Bethlehem. Die woord “geslag” beteken “familie”. Met 
Kersfees vier ons die fees dat Jesus se pa Josef uit die familie van Dawid was 
en daarom is Jesus uit die geslag, dit is die familie van Dawid gebore. 
 
Waaroor handel die evangelie?  
 
Die evangelie handel oor Jesus se geboorte uit die geslag van Dawid in die 
stad van Dawid. 
 
Vers 4. 
Kyk waaroor gaan die evangelie nog volgens vers 4! “op grond van sy opstanding uit 

die dood.” Die evangelie gaan oor Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. 
Alles wat ons in die Bybel lees oor Jesus wat gesterf het aan die kruis en toe 
op die derde dag uit die dood uitopgestaan het, word die evangelie genoem. 
Die Bybelse naam vir Jesus se kruisiging, dood en opstanding uit die dood is: 
die evangelie. 
 
 Vers 4 wys ons op nog drie sake waaroor die evangelie handel: “dood is Hy deur 

die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here.  
“Die evangelie gaan oor die Heilige Gees. Enige gedeelte in die Bybel wat 
ons lees wat oor die Heilige Gees gaan, is die evangelie. Die evangelie gaan 
ook oor Jesus wat met mag beklee is. Hierdie mag waarmee Jesus beklee is 
maak dat ons Hom aanroep as Jesus Christus. Die evangelie gaan oor Jesus 
wat gesterf het en uit die dood opgestaan is en op so manier vir ons die 
Christus is en op so manier vir ons die Here is.  
 
Vers 5 “tot eer van sy Naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring” 

Die evangelie gaan volgens vers 5 ook oor geloof en geloofsgehoorsaamheid. 
Dit gaan oor om in Jesus Christus te glo as ons Here en te glo dat Hy vir ons 
sondes gebore is, gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Dit is hoe ons 
die evangelie glo. Geloofsgehoorsaamheid gaan oor die nuwe manier waarop 
ons die Here liefhet omdat ons glo in Hom. Enige gedeelte in die Bybel wat 
gaan oor hoe ons in die Here Jesus glo en hoe ons Hom op ŉ nuwe manier 
liefhet omdat Hy ons Here is, dit is evangelie. 
 
Vers 6. “6 

Julle is hierby inbegrepe; ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort.” 
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Waaroor gaan die evangelie? Dit gaan oor God die Vader en sy Seun Jesus 
Christus ons Here, maar dit gaan ook oor hoe die Here ons deel maak van 
alles wat Hy met sy dood en opstanding gedoen het. Dit is wat bedoel word 
met die woorde: “julle is ook hierby inbegrepe.” Die evangelie gaan oor hoe 
Jesus ons insluit en laat deel in alles wat Hy vir ons gedoen het. Wanneer Hy 
ons insluit in alles wat Hy vir ons gedoen het, dan behoort ons aan die Here 
Jesus Christus. 
 
Kom ons som op wat Paulus in Romeine 1 oor die evangelie sê! 
 

Die evangelie. 
Die evangelie gaan oor die God Seun en oor God die Vader. 
Die evangelie gaan oor die Heilige Gees. 
Die evangelie gaan oor Jesus wat gebore is, gesterf het, uit die dood uit 
opgestaan het en vandag met mag beklee is. 
Die evangelie gaan oor Jesus wat Christus en ons Here is. 
Die evangelie gaan oor geloof in Jesus ons Here en ŉ nuwe liefde uit ons ons 
geloof in Hom. 
Die evangelie gaan oor Jesus wat ons insluit en in alles laat deel wat Hy vir 
ons gedoen het. 
Die evangelie gaan oor ons behoort aan Jesus Christus ons Here. 
 
Die evangelie gaan nie maar net oor een of twee sake nie, maar oor alles wat 
Jesus vir ons gewys het wie is Hy, sy Vader en die Heilige Gees, oor alles wat 
Jesus gedoen het en oor alles waarby Jesus ons insluit en in laat deel. Dit is 
die evangelie. 
 
Hier het ons nou ŉ nuwe manier om die Bybel te lees. Ons kan gedeeltes lees 
en kyk wat is alles die evangelie. 
 
 


