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Het evangelie in twaalf verzen 

 

Genesis 1:1, de schepping 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

 

Genesis 2:15-16, de zondeval 

Hij hield de mens het volgende voor: ‘Van alle bomen in 

de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de 

kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je 

onherroepelijk sterven.’ 

 

Exodus 34:6-7, het raadsel van God 

De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De 

HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 

trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde 

bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet 

alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de 
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kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde 

geslacht en het vierde.’ 

 

Jesaja 6:3, Gods heiligheid 

Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER 

van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van 

zijn majesteit.’ 

 

Lukas 15:20, Gods liefde 

Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn 

vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg 

medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals 

en kuste hem. 
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Johannes 3:16, Gods liefde en redding 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 

Johannes 19:30, Jezus volbrengt zijn missie 

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is 

volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 

 

Habakuk 2:4, gerechtvaardigd door geloof 

De rechtvaardige zal leven door geloof. 

 

Romeinen 8:13, leven door de Geest 

Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten 

leiden door onze eigen wil.  Als u dat wel doet, zult u 

zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de 

Geest, zult u leven. 
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1 Korintiers 5: 18, 21 God is het goede nieuws 

Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus 

met zich verzoend (...) God heeft hem die de zonde niet 

kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij 

door hem rechtvaardig voor God konden worden.  

 

Romeinen 3:22-26, het volledige evangelie 

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus 

geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft 

gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen 

wordt uit genade, die niets kost, door God als een 

rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus 

Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door 

zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie 

gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, 

want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de 
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zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in 

deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien 

dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die 

in Jezus gelooft. 

 

Openbaring 22:3-4, een nieuwe wereld 

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De 

troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. 

Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen 

zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 
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