De eerste die het evangelie predikte
Door: Justin Johnson
Het is de taak van de kerk om het evangelie te prediken. Deze verantwoordelijkheid voor de bediening
wordt unaniem bevestigd door Bijbelgelovige Christenen.
Er is echter grote onenigheid over ons voorbeeld van evangelieprediking. Verschillende kerken baseren
hun bediening op wie, volgens hen, het evangelie het eerst predikte.
De eerste die het evangelie predikt, zet het voorbeeld voor degenen die volgen.

Het Evangelie
Eerst moeten we het duidelijke en eenvoudige evangelie definiëren. Natuurlijk moeten we het
allemaal eens zijn met het duidelijke evangelie van het kruis in 1 Korinthiërs 15:1-4.
“1 Kor. 15:1-4: 1 ………….ik (Paulus) maak u bekend het Evangelie, …………….Door hetwelk gij ook zalig
(gered) wordt,………………dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
Het evangelie is Christus en zijn volbrachte werk namens ons, voor redding. Door geloof in het kruis
van Christus hebben we Gods genade, verzoening voor zonden en eeuwig leven. Door het evangelie
roemen wij in het kruis van Christus (Gal. 6:14).
“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
Nu weten we al dat dit evangelie heel duidelijk door Paulus werd gepredikt in 1 Korinthiërs, maar
Paulus zegt ook dat hij de laatste was die Christus zag, zie 1 Kor. 15:8:
“1 Kor. 15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.
Om deze reden kunnen we Paulus aan het einde van onze lijst van potentiële eerste predikers van het
evangelie plaatsen. Er is meer onderzoek nodig om te zien wie het evangelie het eerst vóór hem had
kunnen prediken.

Johannes de Doper
Markus 1:1 begint met "Het begin des Evangelies……..", en het is hier dat de Baptistenkerken hun
voorbeeld voor bediening vinden.
“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving
der zonden.
Het evangelie van Johannes de Doper omvatte de waterdoop en bekering voor de vergeving van
zonden. Helaas wist Johannes, voor een groot deel van zijn bediening, niet wie Jezus was, zie Matth.
11:2-3:
“En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn
discipelen; 3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?
“Joh. 1:33: En ik kende Hem niet;……………………………..”.
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Dit zou het toch duidelijk moeten maken dat Johannes niet de eerste kon zijn die het evangelie van
Christus en zijn kruis predikte. De toekomstige dood van Christus was totaal afwezig in de prediking
van Johannes.

Jezus' bediening aan Israël
Jezus is de Zoon van God en begon zijn bediening kort na Johannes. Om deze reden vinden
evangelische kerken dat het voorbeeld van evangeliebediening moet komen van Jezus' bediening aan
Israël.
Als we echter lezen wat Jezus predikte toen hij met zijn bediening begon, zien we dat het niet zijn dood
voor de zonden en de opstanding was, maar een koninkrijk dat aan Israël was geprofeteerd, zie Matth.
15:24:
“Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.
“Markus 1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het
Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij
gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
Het is duidelijk dat Jezus de besnijdenis diende vanwege de beloften die aan de vaders waren gedaan
(zie Rom. 15:8). Jezus toonde zich de Koning en de Zoon van God, maar zweeg over zijn toekomstige
dood tot later in zijn bediening.
“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Petrus en de Twaalf
De Rooms-Katholieken vinden hun voorbeeld van bediening bij Petrus, aan wie de sleutels van het
koninkrijk werden gegeven in Mattheüs 16:19.
“Matth. 16:19: En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden
op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de
hemelen ontbonden zijn.
In hetzelfde hoofdstuk begon Jezus zijn discipelen te vertellen dat hij moest lijden, sterven en opstaan,
zie: Matth. 16:21:
“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel
lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden
dage opgewekt worden.
Dit klinkt veelbelovend, aangezien de dood en opstanding van Christus gebeurtenissen zijn die zo
essentieel zijn voor het evangelie van verlossing, maar op dat moment wist Petrus niet dat dit een
evangelie was.
“Matth. 16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere,
wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
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Het is duidelijk dat Petrus hier niet het evangelie van het kruis predikte, aangezien hij het kruis
probeerde te voorkomen toen hij er voor het eerst over hoorde. Niet het voorbeeld voor kerkelijke
bediening.
We moeten bedenken dat de twaalf discipelen door de Heer werden gezonden om het evangelie van
het koninkrijk te prediken, NIET het evangelie van het kruis:
“Lukas 9:2: En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods,………….”.
Toen Christus hen heimelijk begon te vertellen over zijn toekomstige dood, begrepen ze het niet.
“Lukas 18: 31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem,
en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten. 32
Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld
worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden
dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen
verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.
Dit kon alleen maar betekenen dat het evangelie dat de twaalf predikten NIET het kruis omvatte. Als
hun prediking het kruis niet omvatte, was hun evangelie zeker niet het evangelie van het kruis.

Petrus met Pinksteren
Op dit punt gaan we verder naar de tijd dat Pinkstermensen denken dat het evangelie begon. Het was
tenslotte na zijn opstanding dat Christus zijn discipelen de opdracht gaf om het evangelie te prediken.
“Markus 16:15: En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle
kreaturen.
Welk evangelie werd met Pinksteren gepredikt? Was Petrus de eerste die het evangelie predikte toen
hij vervuld was met de Heilige Geest?
“Hand. 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Wat duidelijk is uit de boodschap van Petrus op de Pinksterdag aan Israël, was dat hij de prediking van
Johannes over de doop en Jezus' evangelie van het koninkrijk herhaalde, maar waar is het kruis?
“Hand. 3:14-15: 14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend,………………………… 15 En
den Vorst des levens hebt gij gedood, ……………………………..”.
Terwijl hij de dood van Christus predikt, veroordeelt Petrus Israël voor het doden van Christus en
predikt hij NIET het kruis als hun heerlijkheid, zie Handelingen 5:28 en Handelingen 10:39. Het doden
van hun eigen Messias aan het kruis was hun schande.
“Hand. 5:28: Hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd, dat gij in dezen Naam niet zoudt leren? En ziet,
gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van dezen Mens over ons brengen.
“Hand. 10:39: En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te
Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout.
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Dit is NIET het prediken van het kruis als goed nieuws.
Het voorbeeld van Paulus
Nadat we elke prediker en bediening vóór hem (Paulus) hebben onderzocht, blijven we nog zitten met
het evangelie van Paulus in 1 Korinthiërs 15.
Als we de bediening van Paulus nader bekijken, ontdekken we iets heel interessants over wie het eerst
het evangelie predikte.
“1 Kor. 15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden,……………………….;
Hoewel Paulus de laatste was die de Heer zag, was hij blijkbaar ook de eerste die het evangelie van
verlossing predikte als de heerlijkheid van het kruis, zie Gal. 6:14 en 1 Kor. 1:18.
“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
“1 Kor. 1:18: Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods;

Een bedeling (uitdeling) van het evangelie werd aan Paulus toevertrouwd, zie 1 Kor. 9:17:
“1 Kor. 9:16-17: 16 Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij
opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! 17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb
ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling (bedeling) is mij evenwel toebetrouwd.

En hij schreef heel vroeg in zijn bediening een bevestiging van zijn unieke apostelschap:
“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is,
niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar
door de openbaring van Jezus Christus.
Aangezien Paulus de eerste was die het evangelie predikte, volgt hieruit dat de kerk haar voorbeeld
voor de prediking van het evangelie van Christus bij Paulus moet zoeken.
“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de
voornaamste (de eerste) ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in
Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. (Statenvertaling).
“1 Tim. 1:16: Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth
all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. (King
James Bible).

Vertaling van de King James Bible geeft:
“1Tim. 1:16: Maar om deze reden heb ik barmhartigheid verkregen, opdat Jezus Christus eerst in mij
alle lankmoedigheid zou openbaren, als een voorbeeld voor hen die hierna in hem zouden geloven tot
het eeuwige leven. (King James Bijbel).
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“eerst in mij” oftewel “voor de eerste keer in mij”. Het was niet eerder voorgekomen!

Van de vertaler:
Vóór Paulus, de apostel der Heidenen, Rom. 11:13, was het evangelie van het “waarom” van het kruis
NIET bekend. Het was voor de predikers vóór hem verborgen.
“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;
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