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Eu-aggelion, G2098, 77x = goed nieuws     = Evangelie   eu = goed/wel 
Eu-aggelistes, G2099,   3x = goed nieuws brenger  = Evangelist  
Eu-aggelizo, G2097, 52x = goed nieuws brengen = Evangeliseren 
       aggelos, G32,   181x = boodschapper,    SV: engel 

Mattheüs 4:23, Mattheüs 9:35,  Mattheüs 24:14  
En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende  
het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

Marcus 1:14, Lukas 4:43, Lukas 8:1, Handelingen 8:12 
En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea,  
predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. (4x) 

Handelingen 20:24    ↓ Paulus 
Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat 
ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den 
Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. 

Mark 1:1, Gal 1:7, 1 Kor 9:12; 9:18, 2 Kor 2:12; 9:13; 10:14 
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren,  
en het Evangelie van [Jezus] Christus (9x) willen verkeren. 

Galaten 2:2,7      ↓ Paulus 
Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid  
toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 

Galaten 3:8 
En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, 
heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende:  
  In u zullen al de volken gezegend worden. 

1 Thessalonicensen 2:2, 2:8 2:9, 
Maar, hoewel wij te voren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was,  
gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in  
onzen God, om het Evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. 

1 Thessalonicensen 3:2, 2 Thessalonicensen 1:8 
En hebben gezonden Timotheüs, onzen broeder, en Gods dienaar, en onzen medearbeider  
in het Evangelie van Christus, om u te versterken, en u te vermanen van uw geloof; 

Romeinen 1:1, Romeinen 15:16 
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel,  
afgezonderd tot het Evangelie van God, .. Van Zijn Zoon, …  namelijk Jezus Christus, onzen Heere 

(Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).  

Romeinen 15:19 
Door kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van den Geest Gods, zodat ik,  
van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb. 

Romeinen 2:16; 16:25; 2 Timotheüs 2:8 
Hem nu, Die machtig is u te bevestigen,  ↓ Paulus 
      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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1 Petrus 4:17 
Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, 
welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 

  

Efeziërs 1:13         ↓Soteria G4991 (43x) = redding of veiligheid (fysiek of moreel) 
In Welken ook gij [zijt], nadat gij het woord der waarheid, [namelijk]  
het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook,  
nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 

Efeziërs 6:15; Handelingen 10:36  
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;  

Filippensen 1:27 
Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie,  
hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest,  
met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies; 

1 Timotheüs 1 :11     ↓ Makarios, G3107 = gelukkige 
Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 
En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere,  
dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 

Hebreeën 4:2 
Want ook ons is het Evangelie verkondigd,  
  gelijk als hun; (Het evangelie aan Israël in de woestijn) 
  maar het woord der prediking deed hun geen nut,  
  dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben. 
v6. Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan,  
  en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was,  
  niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, 
    …….                 ↓ Sozo, G4982 = behouden 
              13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
Mattheüs 24:14 
En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden 
tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 
 

Openb 10:7  

Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal,  
      zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden,  
   gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft. 
Schriftwoord: 
maar in de dagen van de stem van de zevende boodschapper, wanneer ook maar hij op het punt 
zal staan de bazuin te blazen, wordt ook het geheim van God tot een einde gebracht, 
   zoals Hij evangeliseerde aan Zijn slaven en de profeten 

Openbaring 14:6 
En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels,  
en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen,  
die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; 
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