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Geachte lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie 
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het 
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de 
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te 
geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u 
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot 
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte 
 
 
  
 
 

                   
    2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Het woord “evangelie” betekent “goed nieuws” en het is ons zo vertrouwd, dat we veronderstellen dat 
het gebruik ervan onveranderlijk en gelijkvormig is. Als we daarom lezen over het 
 
     Evangelie van het KONINKRIJK, 
     Evangelie van de GENADE GODS, 
     Evangelie der HEERLIJKHEID en 
     het EEUWIG EVANGELIE, 
 
nemen we vanzelfsprekend aan, dat zij allen op hetzelfde slaan. Maar dat is niet waar! 
 

Evangelie van het KONINKRIJK 
 
Laten we opslaan en lezen Matt. 23:14. “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepre-
dikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn”. 
 
Dit is het “goede nieuws” dat God Zich voorneemt een Koninkrijk op deze aarde op te richten, waarover 
David’s Zoon, de Heer Jezus, zal regeren zoals geprofeteerd in Luk. 1:32-33. “Deze zal groot zijn en Zoon 
des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij 
zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde 
nemen”. 
 
Twee verkondigingen van dit evangelie worden vermeld, een voorbijgegane en beginnend met de bedie-
ning van Johannes de Doper en door de Heer Jezus en Zijn discipelen gepredikt, maar het eindigde met 
de verwerping van de Heer Jezus als Koning. 
 
Dit evangelie zal opnieuw gepredikt worden als de Gemeente is weggenomen. Het zal de vervulling zijn 
van Matt. 24:14, waar staat “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden 
tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn”. 
 
Dit slaat niet op het evangelie dat nu gepredikt wordt tot de volken. Dat is het evangelie tot redding, 
maar “het evangelie van het Koninkrijk” is niet tot “redding”, maar tot een getuigenis, d.w.z. het is de 
aankondiging dat de tijd gekomen is om het Koninkrijk op te richten. 
 
Het zal eerst door Elia gebracht worden, de voorbode. Mal. 4:5-6 “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat 
de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het 
hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”. 
 
En ook door anderen, die de opdracht zullen krijgen om het nieuws aan alle volken te brengen als een 
proclamatie van de Heer Jezus komst als Koning om de troon van David te bezetten en met het doel om 
Israël weer in het Beloofde Land bijeen te brengen. 
  
 

Evangelie van de GENADE GODS 
 

Laten we opslaan en lezen Hand. 20:24 “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, 
als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen 
heb om het evangelie der genade Gods te betuigen”. 
 
Dit is het “goede nieuws”, dat de Heer Jezus, de Christus der Schriften, de verworpen Koning, stierf aan 
het kruis om ons te redden.  
 
Dit evangelie is op vele manieren beschreven.  
 
Het wordt genoemd het evangelie van God. Rom. 1:1 “Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een 
geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God”.  
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Want het heeft zijn oorsprong in de liefde van God. Joh. 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe”. 
 
Het heeft het karakter van genade. Hand. 20:24 “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor 
mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus 
ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen”. 
 
Het onderwerp ervan is de Heer Jezus, de Christus. Rom. 1:16 “Want ik schaam mij het evangelie niet; 
want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de 
Griek” en 2 Cor. 10:14 “Immers, daar wij niet in de mening verkeren, dat wij u niet kunnen bereiken, 
overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe”. 
 
En het is de kracht tot zaligheid. Het is ook het evangelie des vredes omdat het vrede aanbrengt 
tussen de zondaar en God en het geeft vrede aan de ziel. Ef 6:15 “de voeten geschoeid met de bereid-
vaardigheid van het evangelie des vredes”. 
 
 

Evangelie der HEERLIJKHEID 
 

Het evangelie der Heerlijkheid is dat stadium van het evangelie der Genade Gods dat spreekt van 
Hem die in heerlijkheid is en verheerlijkt is en die vele zonen tot heerlijkheid zal brengen. Hand. 2:10 
“Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te 
brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken”.  
 
Het heeft speciaal betrekking op Zijn tweede komst en is heel in het bijzonder vertroostend door 
diegenen die uitzien naar Zijn verschijning in Heerlijkheid. Titus 2:13 “verwachtende de zalige hoop en 
de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus”. 
 
En het is door dit evangelie dat satan, de god van deze eeuw, erop uit is om de “zinnen te verblinden”, 
van hen die niet geloven in de komst van de Heer vóór het Duizendjarig Vrederijk. 2 Cor. 4:4 
“ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel 
niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is”. 
 
 

het EEUWIG EVANGELIE 
 

Dit evangelie zal worden afgekondigd even voor de “oordelen van de violen” en wel door een engel. Het 
is het enige evangelie dat door een engel wordt meegedeeld. Het is niet het evangelie van het 
Koninkrijk, noch dat der genade.  
 
De inhoud ervan is niet redding maar oordeel. Vreest God en geef Hem eer, want het uur van Zijn 
oordeel is gekomen. 
 
Het is Goed Nieuws van Israël en allen die door het vuur van het oordeel gaan, want het betekent dat 
hun ellende spoedig zal eindigen in het oordeel en de vernietiging van de antichrist en zijn volgelingen. 
 
Het roept de mensen op om God te aanbidden als Schepper en niet als Redder en zo wordt het in de 
Herziene versie het Eeuwig Evangelie genoemd. Het evangelie dat is geproclameerd vanaf Eden tot de 
aartsvaders en profeten. 
 
Het is niet een Eeuwig Evangelie in die zin, dat het mensen redt voor de gehele eeuwigheid. De inhoud 
ervan is niet heb berouw of doe dit of doe dat maar: Vreest God en geeft Hem Heerlijkheid, want het 
uur Zijns oordeel is gekomen. En aanbidt Hem die de Hemel en de aarde, de zee en de fontijnen 
der wateren gemaakt heeft.  
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Hieruit zien we hoe belangrijk het is onderscheid te maken tussen de verschillende evangeliën, niet 
alleen wat hun boodschap betreft, maar ook wat betreft de periode waarop ze betrekking hebben, 
anders komt er verwarring en valse leer. 
 
Tot slot. Er is ook nog een ander evangelie. Gal. 1:6-12 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van 
degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,  en dat 
is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus 
willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, 
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, 
zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, 
die zij vervloekt! 
 
Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte 
te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evan-
gelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ont-
vangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus”. 
 
En 2 Cor. 11:4 “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of 
gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aange-
nomen, dan verdraagt gij dat zeer wel”. 
 
Beiden zijn geen evangelie en Paulus verwerpt deze evangeliën. Het is een verdraaiïng van het ware 
evangelie en neemt vele verleidende vormen aan. Het leert namelijk dat geloof niet voldoende is om 
gered te worden of te behouden of te volmaken en legt zo de nadruk op goede werken.  
 
Col. 2:18-23 “Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als inge-
wijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet 
houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, 
zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe 
laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn 
dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch 
is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastij-
ding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees”. 
 
De apostel Paulus spreekt een vreeswekkend anathema (vervloeking) uit over de predikers en leraars 
ervan. Gal. 1:8-9 “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwij-
kend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg 
ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij 
vervloekt”! 
  
 

----------- 


