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Roeping
1 Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door 
een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die 
Hem uit de doden heeft opgewekt, 

2:8 Want Hij Die door Petrus werkte met het oog op het 
apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij 
met het oog op de heidenen.

15  Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 
uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de 

heidenen en de koningen en de Israëlieten (Hand 9:15). 



Verdediging
1 Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door 
een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die 
Hem uit de doden heeft opgewekt, 

11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie 
dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens.
12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of 
geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

16 ……ging ik terstond niet te rade met vlees en bloed,
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Basis evangelie

Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u 
heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u 
ook staat, waardoor u ook behouden wordt (als u 
vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd), 
tenzij u tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb u in de 
eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: 

dat Christus voor onze zonden gestorven is, 
naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en 

dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de 
Schriften;



Evangelie

• Rechtstreeks van God
• Niet naar de mens
• Blijde boodschap voor Jood en heiden 

16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot 
behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17 Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof 
tot geloof, zoals geschreven staat: ‘Maar de rechtvaardige zal op grond van 
geloof leven’ (Romeinen 1:16-17).
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